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~----------~~~~~--------------------------------~~---------------=--------------------------~----- ı --=-

llevrede konuşmalar devam ediyor 
Grk ve F r.ansız Hey~tleri İngiltere Harici ye 
azırının da iştirakile _ dün tekrar toplandılar 

. SAN OLMASINI iSTEDIK 

'-~ebt 
aı.. ~ lboa ın·· 
'l~:. ı ha uzakere 
~~lt .. §ında 
"e ijl ,_, Uç tararı 
~ ~ta e t~ltıi 1 bir anlaş-
;e~lllı tlsıı hey~t edilecektir. 

Urlt ~eqen ın·· lerı arasında 
1.._lia;;ll l'etı s Uzakereler es-

Dünkü toplaııtı,.a i§tirak edenlerdeD lııgiltere Barlcl,.e Nazm M. Eden ve 
,. , Fransa Harici ye Na zın M. Delbo. ·, 

Sancakta bir Türk 
kadını çeteler 

tarafından öldürüldü 
Halep, ıs (Husu· 

sf) - İstihbarat za 
bitleri Sancakta em 
niyet ettikleri her 
şahsa vesika ile si
lah da~tmaktadır • 
lar. Bunların arasın 
da İskenderun istih 
barat zabitinin oto· 
mobili ile alenen si-

""raı- Olaralt ~ncakta Türkçe 
{t~~ti Ullanılması da 
~~~tı.iiz r: n lahlar taşınmakta 

ıt~lte bır anlaşn-ı ve dağıtılmaktadır. 
a . ~'eler aya va- B' T"rk" 1 k-tbtcu Yarın da de· ır u u ma ı ·um 

sayfada) ettiler 
C Hama, 25 (Husu· 

4-'hh si) .- 4 Sonkanun· 
Q,. PQ . lırreisin · da Iskenderunda ya 

ethQ r ls ın pılan nümayişe işti· 
ıs lle'hi d rak ettiği için bir 

(i\J\ Z e Türk şoförü altı aya 
Inı ~ ....... lı..t~ mahkum olmuştur. 

llıq11 biri b·~<i.ol.u Ajı.u ı Halbuki Araplar ta-
b ın ~ l'~fıJtaı 1 dıı ıyor: rafından yapılan nü 

~~ ıı . geler O.rı evvelki ı mayişi bizzat müd· 
~t t~~ittetıe e.k Sefi ıcmiz deıumumi tertip ve 
1' t,1~ ıvr~ış, bu mü- tanzim etmiştir. 

1 ~abu arn Lebrun Türk §oförün mah 
"..;.·~~~; l tert· k" · t' · · te ıp cylc- wnıye ını ıs yen S k bel UtiklAI ba akları Ye nümayi,. 

Sefirlerin de bu müddeiumu· anca ta yü -~- T kl Jr bi 
kadın midir. i.Jtir. tKICil Gr ~r ea r JI'UP 

Humus, 2S (Hususi) - Soğukluktal dürülmÜfWI'. 
--.._....; çeteler tarafı.ndan bir Türk kadını il (o.n-llul•,. 

Cenevrede teferrüatın 
halline doğru ... 

Biraz geç, fakat nede olsa yerinde bir hareket 1 

Klod F arer caddesinin 
levhası söküldü 

Caddeye riyakir Fransız muharririnin yerine Nuri 
Conkerin temjz ve mert ismi verilecek 

Bir vakitler Türk dostu gibi görünen betiyle geçenlerde yazdığı mahut ma 
Fransız Akademisi azasından Klot Fa· kale ile birden bire düşmüş, salıtekttı 
rerin maskesi Hatay davamız münase (Devamı3 üncü sayfada) 

Yeni Romanımız 

ı. 
EHıT 

Bir kaç güne kadar başlıgacağız 



2 Sayfa 

Hergün Re sinıli Makale: 

Cenevrede teferrüalzn 
Halline doğru... Bügü 

Yazan: Muhittia Birgen - · 

(Bq tarafı ı md aayfada) 
yetin inkişafını emniyetle bekliyebili· 
riz. 

Bugün için bizim tarafımızdan üze • 
rinde ehenuniyetle ısrar edUecek ye· 
gfme temenni Fransa tarafından atıl· 
mıı: olan adınun tam olması, Sancağın 
gel~ekteki idaresi bakımından Türki· 
ye He Fransa arasında ihtilafları mu· 
cip olabilecek, hiç bir pürüzi\n kalma· 
masıdır, bu da ancak Sancak halkının 
kendi hayatlarını, kendi kendilerine ve 
süktmetle tanzim edebilmelerine mani 
olacak tesiriere mahal bırakan ahka· 

Çocuklarına iyi tahsil vermenin im 
kanlarını hazırlamış olan bir aile ha· 
bası kendisini vazifelerini yapmış sa 
yar. 

Evinin bütün ihtiyaçlarını gideren 
bir aile reisi, ailesine karşı giriştiği 
taahhütleri bitirmiş olduğu tikrinde· 
dir. 

Çocuklarını iyi okutan, evine iyi 
bakan aile reisi vazifesini yapmıştır. 
Fakat aynca hergün istikbali için bir 
para biriktirmediyse yapılan vazife 
eksik tir. 

~~~-araya kanşmaması ile mümkün ( ! ; ö z J 
Açık söyliyelim, Sancakta müstem· ,_..;-;;;;;;:;:;;;;...._~.~-;;;... ... ____ ,_;;A;;;.._l __ I_I...;...;;A;;...~....;;:=:;:::;;;;...._I_N, ___ ;..II __ »_A __ \..;;;..~ 

Jekcci unsurun kendi kafalarına ve ken 
di an'anelerine göre diledikleri gibi at 
oynatabilmelerine mahal verebilecek 
tcferrüat alıkarnı Fransa ile bizim ara· 
mızda daimi ihtilaflara sebep olabilir. 
Bu ihtiH\flar da ikide birde Sancağın 
huzurunu bozmaya ve Milletler Cemi· 
yetini de işgale vesile olur. Bunlardan 
kaçınmak her iki tarafça da kuvvetle 
temenni edilmesi iktiza eden bir zaru· 
rettir. Fransa bizim tezimizi kabule ra· 
zı olmuş, mademki M. Blum Fransa ile 
Türkiye arasındaki dostluğu muhafaza 
ya krymet vererek hükumeti bize doğ· 
ru yiırümeye sevketmiştir. Şu halde 
iımit edebiliriz ki bu hareketin tamam 
bır hareket olmasını temine de ehem· 
miyet verecektir. Bu ümit ve temenni 
burnda umumi surette iştirak edilen bir 
his halindedir. Hatta diyebilirim ki ne· 
tic"nin bu tahminleri değiştirmiyeceği 
ne inananlar ekseriyet teşkil eder. Ben 
de phsen bu fikirdeyim. Gerek dün· 
yanın bugünkü huzursuzluğu, gerek 
şimd"ye kadar pürüzlü kalmış meseM· 
lerden dolayı çekilen başağrıları ve hat 
tA acı tecrübeler Fransız devleı adam· 
larına hakikati gösterrneğe yarayacak 

Wells istikbalde 
Başına neler 
Geleceğini yazıyor 

ve bunlara Türkiye ile Fransa arasın· Meşhur Ingiliz muharrirlerinden 
da vp'evki uzak bir istikbal için ihtilat Wells hatıratını yazmağa başlamıftır. 
\"e münazaa tohumları taşıyacak pürüz 1937 senesinden sonra istikbalini de 
lerin kalmamasını temine sevkedecek kCffetmeğe kalkımf ve hayatını fU 
sebeplerdir. Bunun için ben netice yolda tanir etmiştir: 
hakkında tamamen n ik bin bulunuyo · 1938 de F aşistlerin h ücumuna ma-
rum; Türkiyenin bütün bu işlerde ga· l 
yet samimi olduğunu, bu münasebetle ruz ka arak ağır bir yara alacağım. 

·------------------------· HERGUN BIR FlKRA -
Haddim olm1yaral( 
Edebiyat Fakültesi mezunu bir 

genç, bir muallimlik için Maarife 
bir istida vennişti. İstida Maarif bü 
yüklerinden birinin eline reçti. Gen 
ci çağırttı, sordu: 

- Bu istida sizin mi? 
-Evet! 
İstidanın ilk satınıu okudu: 
crHaddim olmıyarak Darülfünu • 

nun Edebiyat Fakültesinden bir dip 
loma ahzine muvaffak oldum.• 

- Bu istida değil mi? 
-Evet. 
- Diplomanızı veriniz. 
Genç diplomasını uzatmc:a; dlplo 

mayı aldı, yırttı: 

- Ama:n ne yaptınız. • 
-Ne yapacağım, Madem 1d sb 

haddiniz olmıyarak almıpmız.. Kul 
lanmaya da hakkınız yoktur. Kul -
lanmaya haklmuz obnadıp Için de 
abp J'U'fiyOI'UID. 

·-------------------------· 
Dünganm en acagip 
Kulesini 
Ingilizler gaplı/ar 

Fakirleş en 
Hagdarabat 
Nizami , 

bir kere daha teyit ederim. Şimdiye 1942 de Komünistlerin kurdukları Yalnız Hindi•tanın değil, belki bü-
k adar Fransadaki zihniyet ve an'ane ü~era kampında tevkif edileceğim. tün dünyanın en zengin f8hsiyetlerin-
mcselelerini Fransanın müstemleke iş· ı !J5;) de bana ufak bir tekaüdiye den biri olan HaydarAbad Nizami bir 
terindeki bazı umumi ve hususi alaka· bağlayaca.klar. hafta •onra evlendiğinin 2.5 inci yılını 
larını bu dava esnasında Türkiye hiç lOO:ı de kalb krizinden öleceğim. tes'it edecektir. Haydarabad Nizami 
bir zaman gözden uzak tutmadı. İste· bu meraaimde eskilere luyuen çok da-
di~imiz şeylerde gayet mutedil olma· Yeni ginede bir futbol ha a2: masraf yapınağa karar verdiğin-

Bu böyle iken 
Ayşe isminde bir 
kendilerine koca 
tırmışlar. Ayşenill 
büyü yaptıklarına 
nihayet içlerinden~ .. u 

1 -niş, Ayşeyi büyuc 
tümıüşler ... 

Y ehemmiyet verınemizin sebebi de maçında 12 kişi öldü den, ipeklere bürünmü' fillerin resmi 
btJdur. Fransa ile dostluğa bizim tara· geçidi yapdmıyacak ve tebaaya her de- -------
fımızdan da büyük bir kıyınet verilme- Sidney'de intipr eden Emith'a 1 B~•lpor 

d W kı _ fadan daha az para dağıtılacaktır. ..1 sin en ileri ge1en bu görüş ve hareket ee H::Y yazıyor: 
tarzımızı teferrüat meselelerinde de Futbol d& tıpkı grip hastalığına ben- Haydarihad Ni2:a111i bu münaaebetJe 1 _ Platon 
değiştirecek değiliz. Bilakis elimizden ziyor, grip hastalığına alıtık olmıyan- fU aözleri aöylemiftir: 2 _ :Meşhur 
gelen her. türlü yumuşaklığı gösterebi· lar nasıl büyük tahribata maruz kalı- <<- Senelik varidatım 140 milyon Edgar Poenin ell 

liriz. Ancak bunun ileride Fransa ile yorlarsa, futbola da alıtık olmıyan ip- franga düştü. Ben de ço'k fakirlettim. giBidir? 
dostıuğummm ihlale vesile verebilecek 1 tidai kavmierde futbol bir facia halini Artık yava' yavaf, iktıaat ve tasarru- l - Mqlıur 
noktalara kadar gitmesini ne biz iste- lı fa alıfmak, ayağımı yorganıma göre Poincare hangi ~ 

• .ı_ F a yor. 
1 

_..ı .. ur 
rız, ne ~ ransıziarın arzu edecekle- Ce b. A "k d k' ha futbol uzatmak lizımgeliyor.)> ği, hangi yıl alU"' 
rini zanncderiz. nu ı men a a ı zı -··-·-····-····-·········-- '-'aprnıştır? ıa · · ·h ·ı· ı ın be J k e vazi t b ·· d b ı maç rının sı yası ı tı at ara ı e se P Ve o yolda tertibatı havidir. 

L ye ugun e u merkezde- u w .. "1 '- 'di y · K' -' 
dir. Ümit Pdiyorum ki işler çabukça OKl~gu goru m~.~te 1 

• enı ıne~e Reoraley ismi verilen bu kulenin 
ha llE'diimiş olacaktır. Esasen Hariciye 1 yerlılere futbol ogreterek bunların bır· boyu yetQ'ıİf beş metredir. Şu heaaba 
Vekilimfzin de bugünlerde daha başka birlerile boğuşmalarına mani olunmak nazaran ~m Beyazıt kulesinden da-
işleri olduğundan, Cenevrede uzun istendi. Romboul'da yapılan ilk ınaçta ha -k k · 3 ·ı 1 k 
müddet kalamıyacaktır. birinci hafta·~..Ja her iki taraftan 12 İtalyadaki Inefhur f.iri kule dün- yu se tır. mı yon ton su a ma ta-

yuıu • • dır. Ve •uyu da istenilen derecede so-
Muhittin Bi~en ki,; ölmü,, 57 kişi oyuna iftirak etmi• yada mevcut yedı acayıp e.erden biri v t -'-t .ı. F b "k b k ı . k' 

--------- T ı ı gu mBJt &~Hr. a rı a u u eyı ma ı-
ve çıkan dövüften sonra 24 kişi bıçak- idi. n,ilizler Lancoahire'de talyadaki nelerin are.smda soğuk su dola,tırma 

Insanların 'boyları sabahları 
akşamlardan daha uzun 

olurmuş. 

Eier bazı mütefenninlere kulak as-
mak icap ederse aabahları yataktan 
kalktığımız zaman boylarımız akşam
dan daha uzun olurmuf. Gerçi bu fark 
gayet azmıt amma, fark gene farkmı.ş. 

Alimler bu garip hidiaeyi fU yolda 
izah etmekte İmifler : 

lnaan akf&Dia kadar ay~kta duru
yor, vücudun ağırlığı amudu fıkariye 
biniyor, ve umudu fıkaridekj halkal·n 
tılı:rfıyormuf. Geceleri ise on lar tabii 
vaziyetlerini aldıklarından boy sabah
leyin biraz daha uzuyormu,. 

lanmıf ve oyuncuların yedisinde bı- Piza kulesine rakip batka blr kule da- tesisatını yapmak için in,a etmiştir. 
~~· 9. und~ .muşta, ı 7 sinde de cam, 1 ha inta etmişlerdir. Bu kule oradaki Kulenin zemindeki kutru 50 metre-
çıvı, şışe gıbı teYler bulunmuştur. fabrikalara soğuk su temin etmektedir. dir. 

r 
İSTER İNAN ISTER İN ANMA! 

lstanbula yakın büyükçe kasabalarımızdan birinde 
oturan bir dostumuz anlattı: 

((Mini mini bir d ük kanda çalışan Tahir ağa galiba 
kendisini lişütmÜf, fiddetli bir soğuk algınlığından mus
taripti, dükkanına gelen bir çiftlik yanaşmasına dert ya
nıyordu. Çihlik yanafması alaycı bir genç: 

- Teriemek lizım, ~edi, fakat alelade terlemekle ol
maz. bir fırının içine girmeli, biraz oturmalısın! İstersen 
gel 8eni çiftliğin fırınına götüreyim. 

Tahir ağa biraz saf bir adam olacak ki razı oldu, çift
liğe gittiler, fırını hafifçe tutuşturdular. Tahir ağa don 
gömlek fınnın içine girdi. çihlik ya.nafmuı da ifine 
gitti. Anlafılan bu delikanlı hazırladığı oyunu unutmuş 
olacak ki uzun müddet ifinde kaldı. Bereket ver!in biraz 
sonra bir genç çiftliğe uğrad1, fınndan bir inilti geldiği
ni işitti, kapağı açtı ve Tahir ağa yı yarı baygın bir halde 
dışarıya çıkardı.>) 

1STER INAN ISTER iNANMAl 

1 
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.foede şiddetli soğuklar, 
~ Grd:z nehri buz tuttu 

Yl~tind 

ı Cenevre 
konuş'Dalan 

Sancallfa Türkçenin 
Resmilisan 
Olmasını istedik 

Rüştü Aras 
Koni Ciano 
Mülakatı 

e Politika aleminde 
nutuk yarışı 

Yazan: Selim Ragıp 

1
• şin yazı cephesindeyiz. Fakat, bir 

Müzakerelere 3 Şubatta az mübalağa ederek cİşin için· 
1(• e ha)k soğuktan evlerinden çıkamıyorlar 

25 -tstaar,uni - Inebolu yolu kapandı 
Milanoda başlanacak deyiz• de diyebiliriz. Öyle ya! Günde 

(Baştarafı 1 \nci sayfada) sütun sütun Ajans haberi, gazete, mec· 
ed ek •A kı· t Ankara 25 (A.A.) - İyi malumat 

·· (liuauai) 
ltıııthif 80~ '-- Egenin her duğu vaki değildir. -.... 

iU~lar hüküm sür- Kastamonu 25 (A.A.) - tCasta-

vam ec ve ahl~ma, kat ı .şe ı es mua ve siyasete müteallik ve bu bthis 
bit edildikten sonra konseye tevdi olu alan mahfeller, Doktor Rüştü Aras i- te aydınlatıcı her ne vesika ele geçer· 
nacaktır. le, Kont Ciano arasındaki mülakatın se bunları okuruz. Fakat bu politika 

\'e J\ı monu • Inebolu yolu iki gündenberi 
Ço~ .ı.. ıatehird h y 

Sancak meselesi etrafında hasıı olan 3 şubatta Milanoda vukubulacağını adamlarının işine bir türlü akıl erdire
prensip anlaşması, Londra mahafilinde zannetmektedirler. mcyiz. Maamafih, belki erdirenler bu· 
memnuniyetle karşılanmıştır. Bu an - İtalyanın Montrö konferansına ilti·

1

1unur. Kendi hesabıma, ben, erdiremi· 
!aşma ile yakın Şarkta sulhün takviye hakı iki devlet adamının bu mülakat yorum. Bu mukaddemeyi yapmaktan 
edildiği kanaati umumidir. esnasında hiç şüphesiz temas edecekle- maksadım, son günlerde Fransa ile Al· 

\lUftrıi.i r· e araret de- yağan fazla kardan kapanmıştır. o-

t\'ltrirıde ş ur. K ula köyler in- lun açılmasına. çalışılıyor. 
n dıA.. ,__ D ·· 

8 
Y"rı ÇIJW~mamak· lnebolu, 2:> (A.A.) - ört gun· 

ttt l~rrı· dür fasılasız ve tiddetli bir surette fır· 
dorı~e ~elen yolcular Ge- tma devam etmekte ve kar yağmakta· Cenevre, 25 (A.A.) - Anadolu A- . ..h. meselelerden birini te.ıkil et· manya arasında yapılmakta olan hu· 

11&un b - .1 ~ ·b· d · ani. u, uz parçala- dır. Kara yolları kapa:nuıgı gı ı enız 
·ans h • uhab. · b.ldi · rı mu ım Y ı~~ l·kt· G 1 d l ının ususı m ın ı rıyor: k ed. dutlar aşırı cu.zen ı ır. eçen cr e, 
Fransız matbuatı umumiyetle nik • me t ır. bazı Fransız kaynakları, Fransa ile Al· 

llthrirıin t~ıJaı.. münakalab da durmuftur. Vapurlar 

~~ g•lmemişlerdir. 
bindir. Bazı Paris gazeteleri meseleyi manya arasında bir gürültü koparmak 
tamamen bitmi§ gibi gösteriyorlar. Bu- Biraz geç, fakat emeliyle Almanların İspanyol Fasınıı 

~~da otomobil içinde 
oır ad ··ıd·· ··ıd·· . 25n-ı am o uru u 

rada Türkiye heyeti mahafilinde öğ ... Ne de olsa asker çıkardıklarını yaydılar. Fransıı 
rendiğime göre bazı esaslarda itilai gö- efkan umumiyesi, daha doğrusu poli· 
rülınekte ise de müzakere henüz de- Yerinde bir hareket/ tikacılarıyla erkanı harbiyesi derhal he 
vam etmektedir. Ancak pazartesi veya (Baştarab 1 inci sayfada) yecanlandı. Fransanın Atlas denizi do-
hut salı günü netice hakkında bir fikir lığı tamamiyle ıne~dana ç~tı. . nanması, gliya manevra için Fas sahil· 
edinmek mümkün olacaktır. Bu makalenin Turk efkan umumıye lerine doğru dümen kırdı. Bereket ver-

Paris, 25 (A.A) - Cenevrede fsken sinde ne kadar büyük bir nefretle kar· sin işin çabuk farkına varıldı. M. Hit· 
derun Sancağı hakkında hasıl olan an- şılandığı malfundur.Riyakar herifin is ler, Berlindeki bütün diplamatların hu 
laşmadan bahseden Jurnal gazetesi hal mi bir zamanlar Türk dostu sanılarak zurunda Fransız sefirini kabul etti ve 
tarzının müstakbeL Suriye devleti için- İst~nbul §ehrinin en güzel caddelerin- hadisenin uydurma olduğunu söyledL 
de bir devlet tesis ettiğini ve Suriye • den birine ad olarak takılmıştı. Bu va- Ve i§, bu suretle yatıştı. Fransız Baş
nin Arap olmıyan diğer unsurlarının ziyete şahit olunca cSon Posta• diğer vekili M. Leon Blum bunun altında ka· 
mütalebelerine yol açmakta olduğunu bazı refikleri ile beraber cKlod Fare~• lır mı ya! O da şimdi bir nutuk sövledi 
bildiriyor ye diyor ki: isminin 0 caddeden ka}dınlmasını ıs· ve Fransanın Almanya ile olan b-ütün 

bit · Usuai) D·· b.l b. . l d. tırıa - un gece zere otomo ı e ınmış er ır. 

~ i... Yet olnıUftur LL b" Yolda başlayan münakaşa kavgaya 
~n \..__ . nep ır- Al. 

'o ~ arkadat müncer olmu\1. bef arkadaştan ı ta• 
llta lırla isk . gece yan· hancasile Mehmedi otomobilde öldür· 
~-müştür. Katil yaka1anmı~ır. 

do;ı~~ Bulga;-14 yeni harp gemisi 
Sıııa ---gu t 

«Fransa, bu sistemle, nazari bir Su· teıni.ştL ihtilaflarını halletmek kararında ldu· 
~iye ~irliği ile fili ?ir ayrılık k~n~- Ankara gençliği yaptığı bir toplan· ğunu bildirdi. o ve bu beyanattan o her· 
gtahını kıdk~m: ~ecektTı~. k~u hilal bAır Tüsrk tıda bu Ievhanm hemen kaldırılması kes memnun. Ahvalin böylece yatı§a· 
. a urounu ve ur ıye e . rap u v-ın karar vermiş ve bunu İstan. bul ~e- cağı sanılıyor. Belki de dün a bilhas~ ar Baş'iekiline yap lfiYOfUZ 

~~verildi 
rıye arasında anlaşmazlıklan ıntaç ede "T • t Aldıgı . .. .. Y ' 
cektir. lediyesi riyasetinden istemış ı. · sa bır turlu anlaşarnıyan bu iki mem· 

(A.A) N 
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mız mallımata göre gözleri tır~aı:y~n 1 k f V h"d. k" h 1 
Cenevre, 25 (A.A.) - Delbos bugün bu levha dün öğleden sonra sokturül· e e ın y~ratt~gı ~ ~~ topy~ .un a 

konseydeki meslekdaşlarına bir ögvle ye · k. ı t• ve fasledılmes . . ile gullük ve gülı.st.an o-
müş, caddenin güzeUiğini çır ın eş ı- I k d b ı N B 

meği vermiş, yemekte cemiyet genel ren manzara ebediyen ortadan kaldınl aca ; ene ı ır. e gezer. u ışın se-
sekreteri de hazır bulunmuştur. nelerden beri yazı kısmiyle uğraşan ve 

Anadolu ajanamm tebliii mıştır. bu bakımdan biraz mübalağa ile, biraz 
Ankaradan bildirildiğine göre kara, Cenevre 2, (A.A.) _Anadolu a· Duyduğumuza göre İstanbul umumt da bu işin içinde bulunduğumu iddia 

deniz ve hava kuvvetlerimizin satveti . h ·.. h b. · b·ıd· · meclisinin şubat ayı içindeki içtimaın- edebilecek olan ben, böyle birşeye ina· 
Jansının ususı mu a ırı ı ırıyor: da buraya Merhum Nuri Conker'in 

için memleket baricine mühim sipariş· T k F H • tl · d namam. Çünkü bu, bir mucize olur. ür • ransız ey e erı arasın a merd isminin konması kararlaştırıla • 
ler verilmiştir. Bu yolda mühlm te • Ingilizler de hazır olduğu halde bu aa- cakt Halbuki mucizeler asn, artık gerllerde 
maslara da girişilıniştir. Her biri sekiz ır. kalmıştlr. Bundan sonra, biz, daha bir 
b 2 

bah ve akşam müzakerelere devam o- nı·ge~ rtaraftan Türklük ile allkast ol Al in tonluk krovazör ile 4 muhrip, 4 çok Alınan, Fransız, gene man, ge-
denizalh ve dört mayin gemisi yaptınl- lunmuştur. Bu hususi konuşmalar ba· mıyan diğer cadde ve sokak isimleri • ne Fransız hatta İngiliz ve saire ve sa· 
maktadır. zan çok çetin olmaktadır. Bir çok me- nin de değiştirilmesi düşünülmektedir. ire nutukİ~rına şahit oluruz ve mesele, 

Bunlar hali inşadadır. Denizaltı ge· selelerde itilaf hasıl olmuş ise de mü· ... biT türlü düzelmez. Düzeltmek isten· 
milerinden ikisi Yavuzu yapan Ham • him bir iki noktada henüz mutabakat Türk • Y ıinan seydi, bu iş nutuksuz da yapılırdı: Ma~· 
burgtaki Alman tezgahlarında, ikisi de yoktur. lup olan; galiba işlerin düzelm:meı;ı· 
kendi destekablarımızda, Türk mü hen· Hususi mü zakereye yarın sabah de- Do sf [ug"' U dir. Eğer, işlerin düzelmesi matlup ol· 
disleri ve Türk işçileri tarafından in.şa vam olunacaktır. saydı, bu işlerle uğraşanlara politikacı 
edilmektedir. ""'\ demczlerdi. Kötü, fakat doğru birşey. V k ·ı ı h ti Yunan Krah Türk re s~ m Politikada, maalesef, söze inan olm u· 

e 1 er eye sergisinin açılma resminde yor ve biz, bunu bildiğimiz içindir ki' 

toplantısı bütün bu sözleri, maval dinler ~ibi dir; 
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Tokyo 25 - Her iki meclis M. U
gakinin kabinesini t~kil edeceği za-1 
mana kadar içtimalarını tehire karar t 
vermişler ve talik etmiflerdir. Vekiller heyeti saat 21 ae ~upuu.ı· 

Siyasi fırkalarla gazeteler, M. Uga· mış, saat 3,45 e kadar müzakere ha· 
kinin başvekil olarak intihap ed'ilme- linde bulunmuştur. Söylendiğine 
sini müsait surette kar\ltlamaktadırlar. göre bugün fırka gurupu toplana -

<i:ak, son vaziyet hakkında hükftmet 
Ordunun meta1ibatının şunlar ol- narnma izahat verilecektir. 

d uğu söylenmektedir: t....:=~:=..~;;;;.;..---;.;;.;.;.;,;;.;... __ _, 

1 -Yeni kabinede siyasi fırkala- Çeteler 
ra mensup hiç kimse bulunmıyacak- p aaliyete geçtiler 
tır. 

2 - Yeni kabine teşekkül edince (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
Divet, fcsholunacaktır. Şaıuda nünıayiş yapmak istediler 

Rusyada tedhışcilerin 
Jıfııhakemesi 

Moskova 25 (A.A.) - Raciek,in 
ve lzvestiya gazetesinin Va,ington mu 
h biri olup Radek'le Troçki arasmda 
kurye vazifesini gördüğünü itiraf et
m·ş olan Romm'un isticvabmdan son
ra, mahkeme Zerebriakofun isticv<ibı· 
na geçmiştir. Zerebriakof, nakliyat i
daresinde salwtaj hareketind:! bulun· 
du ğu n u, T roçkistleri, hatta Stalin 'in 

hayatına karşı tedhiş harelcederine 
iştirak ettiğini ve Kafhs~larla ınünase· 
betini itiraf etmiştir. 

Samdan bildirildiğine göre bir takım 
mUfrit arapların teşvikile çoluk çocuk
tan mürekkep bir güruh Türkiye kon· 
solosbanesi önünde bir nilmayis yap· 
mak istemişler, fakat zabıtanın aldığı 
tedbirler üzerine arzulannda muvaffak 
olamamışlardır. Ciddi mahafilde bu 
teşebbiis iyi karşılanmamış. Türkiye 
ile dastluğu idamedeki yüksek kıymeti 
takdir edenler müteessif olmuşlardır. 

Ankara, 25 (Hususi) - Bugün saat 
1 s 30 da Mülkiye mektebinde Mahmut 
E~t Bozkurt Hatay hakkında bir kon 
fcrar - vermişt ir. 500 kişilik salond~ o
tu~c·~- ver vok'ur. Profe ö,. ş .ddetli 
alkı~'ar arasmda kürsüye ge·di. Hatay 
mc~ cs·ni tarihi, devletlerarası huku· 
ku ve iklısadi bakımlardan mütalea et-

ti. 

bulundu liyor ve ... geçiyoruz. - Selim Ragıp 

Atina 25 ( A. A. ) - Türk re .. 
sim sergisi Parnasaos cemiyeti salo· 400 bin kişi evsiz kaldi 

' nunda açılmıştır. Sergide Sa Majeste 
Kral, veliaht, hemşireleri, Prenses İ
ren. amcaları Prena Jorj, başvekil Me
taksas, sabık hafvekillerden Mihalako-
puloa, diğer nazırlar ve kordiplomatik 
hazır bulunmu9lardır. 

Nevyork 2!> (A.A.) - Tuğyan 
gittikçe vehamet kesbetmektedir. On 
iki devletin arazisi sular altında kal· 
mıştır. 400.000 kişi meskensiz kalmıf 
ve 100 kişi ölmüştür. Hasarat hesap 
edilmiyecek kadar çoktur. 

-
[Sabahtan Sabaha 1 

Bugünün ~öhretleri iki meslek 
içinden yetişiyor. Sinema ve politi
ka! Yakın vakitlere kadar büyiık bir 
kflşifin, yüksek bir §airin, kudretli 
bir filozofun, nihayet çetin bir ali
min şöhreti etrafında kitleler topla· 
nırdı. Artık bunl~rdan bahseden 
yoktur. 

Bugünün şöhretil"\ yalnız sinema 
yıldızları ile siyaseL adamları pay· 
laşıyorlar. Bu şöhretlcrin ömrü v~r 
mı, bunu münakaşa etmeye ne lu· 
zum vnr? l\'feshur sinema yıldızıann 
dnn Rudolf • Valantinonun öldiiğü 
gün Amerikanın maruf bir hika~e
cisi de ölmüştü. Zavallı muharrır, 
birkaç dostunun ellerile top .ığa ka· 
vuc;urken sinema yıldızının binlerce 
pcrestişkarı imparatorlara yapılma· 
mış bir merasim1e Valantinoyu gijm 
dü'er. O zaman bu hadiseden bahse
den bir Fransız gazetesi hatırımda 
kaldığına göre şöyle bir felsefe yap-
mıştı: 

- cSinema yıldızı son deminde 

San'af 
gördüğü mera.simle kalır, unutulup 
gider. Fakat bir edip eserlerile ede
biyat tarihinde daima yaşar.• 

Fikir, kalem, fırça sahiplerine 
bundan şifalı züğürt teseliisi olur 
mu bilmem? 

Fakat bugünün şöhretlerf yalnız 
sinema yıldızları değil.. Avrupanın 
politika san'atinde hüner gösteren 
öyle siyaset yıldızları var ki Holivut 
takileri unutturuyor. Avrupa ileM'ro 
livut, yıldızlar diyan oldu. 

Vaktiyle Berlin, Viyana kongre
lerinde parlayan Bb;markların, Tal· 
leyrand'ların, Metternich'lerin bu· 
günkü meslektaşlan şimdi (Leman) 
gölü kıyılarında tarihi rollerini oy· 
nuyorlar. F...,kiler az konuşur, çok ~ 
görürlerdi. Şimdikiler çok konuşup 
hiç iş çıkarmıyorla. Böyle iken gcn4t 
diınya onlarla meşgul... Sinema yıl• 
dızının parası, politika yıldızlan• 
nın çenesi olmasa dünya matbuatı 
l""ÜŞkül vaziyete düşeccktir. 

-sürhan Cahit 
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·' Bu Perşembe aksarni SARA V 

BABBBLBBi ş B 
Bir tramvay 
oto m o bile 

bir 
çarptı 

Otomobilin arkası parça
landı bir kadın ağır 

surette yaralandı 

Taksi m Cumhuriyet caddesinden 
.Harbiyeye doğru giden şoför Nurinin 
· idaresindeki otomobile arkadan vat· 
man Osmanın idaresindeki 197 nu· • 

'ml\ralı tramvay arabası çarparak arka 
kısrpını parçalamış, otomobil içinde 
\müşteri olan Margarit çarpışma neti
cesinde başından ağır 8Urette yaralan
mış, hastaneye kaldırılmıştır. 

Kış ve kar tipisi 
Şehirde bazı kazalar oldu 

Karadenizde fırtına 
devam ediyor 

İki gün devam eden kar tiplsl dün de fa
sılalı olarat devam etml.§tir. Her tarafı kar 
kaplam~. sokaklarda geUp gitmek hayll teh
lltell vazlyet almı~tır. 

Don ve tartopu oynamak yüzünden bazı 
kazalar olmu§tur: 

Üstüdarda Pazt!rb~ında oturan 12 ya
lllldald Aleko sokakta kar topu oynarten 
to!ör Mehmedin 1dareslndek1 otomobllin 
tendlalne çarpması üzerine tehllkell surette 
yarala~. hastaneye kaldırılmıştır. 

Şlollde oturan :Mithat adında blrt ş~u 
tramvay caddesinden geçerken aya~ı kaya
rak yuvarla~. b~ndan ağır surette yara
lanml§tır. Yaralı Etfal hastanesine kaldırıl
mı.ştır. 

Dokuz .sene enel Almanyadan getirtHen 
tar temlzleme makinesi dün Meddiye - Bü
~ükdere yolu üzerindeld karları temlzlemış
tır. 

Karadeıilzln Binoptan berisinde fırtına ya 
t~mıştır. İki gündenberi Büyükderede demir
ll bulunan gemller dün Karadenize çıkmış
tır. Karadenlzln bu kısmındaki Umanlarında 
vapur seferleri A.rı.zasız devam etmektedir. 

Fakat Zonguldaktan ötede §lddelli bir 
tırtma bfikiim sfinnektedlr. Marmarada fır
tına yüzünden Çeşme elvarında tarnya otu
ran Amerikan bandıralı Eksmoor vapurunun 
turtanlması Için gemı kurtanna tirketinin 
Baros vapuru yola çıkarılmıştır. 

Emir Hanyanın 
• 

mı rası 

Asıl varisler Kayseride 
imişler, ayın 14 ünde 

Hindistanda muhakeme var 

Irandan gelip Kayseride ve bilaha
ra Çankırı ve Kastamonuda oturan 
Emirhanyan isminde bir ermeni vatan
daşın Hindistanda büyük bir servet sa 

hibi olarak öldüğünü evvelce yazmış
tık. 

Serveti 76 milyon İngiliz lirası ola
rak tahmin edilen bu adamın vefatın
dan 55 sene sonra açılmak üzere bırak
tığı vasiyetname son zamanlarda a~ıl
mış ve vasiyetnameden mirası.nın mü
him bir kısmını kardeşlerinin çocuk
larına bıraktığı anla~ı lmıştır. 

Bu haber üzerine bazı kimseler Is
tanbul avukatlarından birine müracaat 
ederek kendilerinin varis olduklarını 
iddia etmişler ve Emirhanyanı Bitlis-

Mahkum 
çocuklar 1çin 

Belediyenin kimsesiz 
çocuklar yurdundan 

istifade edilecek 

Adiiye Vekaleti, çocuk hapi8hane
si yapılıncaya kadar mahkum olan kü
çük yaştaki suçluların hallerini ıslah 
içiıı belediyenin açmış olduğu kimsesiz 
çocuklar yurdundan istifadeye kara; 
vermiştir. 

Bu yurdda şimdi 80 çocuk vardır. 
Adiiye Vekaletinin 937 mali bütçesi
ne küçük suçlular için koyacağı tah
aisatla yurdun kadrosu 170 te çıkarıla· 
caktır. Yurd idaresi, bu iş için hazır
lıklara başlamıştır. 

Mahkum küçük suçlular, burada 
bulynan diğer çocuklar gibi okutturu
lacak, çalıştınlacak ve bu zaman !çin
de de suçlular mahkumiyet müddetini 
dolduracaklardır. 

li göstererek osküdar mahkemesinden Yenı· yolcu salonu 
bir veraset ilaını da almağa muvaffak 
olmuşlarsa da Hindistandaki muhake- •• 
medebunların hakiki varis olmadıkla· Perşenbe gunden itibaren 
rı, Emirhanyanın Bitlisli olmadığı an- arsanın temizlenmesine 
laşıl .. ~k miras kendilerine verilme- başlanıyor 
miştir. -

Son zamanlarda Robert Kollej .Calatada inşa edilecek yolcu salo-
mezunlarından Mil Mari Kayseride nug~n projesi Liman Umum Müdur· 
Emirhanyanın hakiki varisierini bul- lüğii tarafından belediyeye verilmiş
ınağa muvaffak olmuş ve onların u- tir. Bu projeye göre Merkez Rıhtım ha 
mumi vekaletini alarak verasetlerini nı ile timdi Deniz Ticaret Müdürlüğü· 
ispat için Kayseri mahkemesine müra• nün bulunduğu bina arasına park ya
caat etmiştir. Matmazel Mari Hava pıl~caktır. Ortasına havuz kazılacak 
Kurumuna müracaat ederek bu işde ve. Merkez Rıhtım ham tarafına Ata· 
kendisine müzaheret etmelerini ve ne- türkün büstü dikilecektir. 
ticede alınacak olan mirasın muayyen Merkez Rıhtım hanı ile Çinili nh
bir kısmını kuruma teberrü edeceğini tım hanının ortasın'a yapılacak yolcu 
bildirmiştri. Hava kurumu bu teklifi salonunun yerinde fimdi bulu-
kabul etmiş ve kendisine müzaheret nan dükkaniarın yıktınlmasına 
etmiştir. bu ayın 28 inden itibaren baş-

Hadisenin Kayseri mahkemesinde lan{)caktır. Yolcu salonu 300 bin lira 
duruşması bitm~k üzeredir. Oavdnın sarf ile inşa edilecek ve Haliçte yaptı
vekaletini deruhte eden Kayseri baro rılacak işçi atö1yesi ve dispan~rle be
reisi bjraz rahatsız olduğu için fimdi• ra~r 8onbahara kadar tamamlanacak-
ye kadar bitmesi icap eden bu İf biraz tır. . · 
daha uzamıştır. · · Lımanda yapılacak tesisatı deruh· 

14 şubatta Hindistan mahkemesin- te etmek isteyen İngilterenin Cip in
deki duruşmaya Kayseriden alınacak fBat şirketinin burada bulunan mü
veraset ilamının yetiştirileceği umul- messili direktif almak üzere Londra-
maktadır. ya &itmiştir. 

Fransızca sözlü filminin ilk iraesi mnnasebeUie 

Küçük Haberle~ 
Herkez ballkası Te Adanacia ael dyanına İktısat VekiJed ~ 

uirayanlar Reisinin ~ 
Kızılay Cemiyet! Genel Merkezinden: Şehrimlzde bulunan 

Adanada au baskınına u~ayan vatanda§- tl.§ Hey'etl Reisi ansııtı 
larunıza yardım yapılmak üzere Türkiye baren Denizyolları 
Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdür- meşgul olma~a bit 
lUtünden veznemlze (10.00()) yalnız on bin Reislne burada ayrıca 
Ura yatırılmı~tır. miştir. Hüsnü Yaman 

Sayın bankanın felA.kete u~ayan yurd- tetklkler ve teftlşlerıe 

d&.flanmızın acılarını dindlrmek hususunda arada sigorta tşıerınt de 
yapDll§ oldulu bu yüluıek yardımdan dolayı tir. 
aerek felAkete u~ayanıar n gerek cemiye
tıını.z na.mına teşekkürlertmlzl arzeylertz. 

Bömestr tatill 
tamirat başlamıştır. Bir adam karısını bir adam da 

metreslnl yaraladı 
Beyazıtta Fuatp&.§a caddesinde 62 nurna

rada oturan Ayşe Beyazıt merkezine yüzü 
tan içinde gelerek kocası Fadıl tarafından 

yaralandı~ söylemiş, kadın hastaneye kal
dınlm~. Fadıl yakalanmıştır. 

Oalatada oturan Muzaffer adındaki ka
dm da uzun zamandanberi beraber ya§adı
tı Eyiiple kavga etml§, Eyüp Muzaffer! yü
zünden aıtır surette yaralamıştır. Kadın 

BeyoiUu Ziiktlı' hastanesine kaldırılm14tır. 

AYn}laya ıönclerileeek talebenln Imtihanlan 

Bugün ilniversite Hukuk Fakültesinde Av
rupaya gönderllecek talebenln müsabaka lDı
tlhanlan yapılacaktır. imtihanlan idare et
mek üzere Dekanın riyasetlnde fakülte pro
fesörlerinden EbiilfılA Mardin, Tahir Taner
bir lçtıma yapmıolardır. İmtıhan ıualleri 

Ankaradan gelmiştir. ~.in talebelerln sıhhl 

muayeneleri yaptırıJmı.ş, ve adetleri telgraf
la bakaniıla blldlr1lm1ştır. 

· . Maarif Müsteşarı ııttl 

Şehrlmlzde mektepler hakkında tetklkler 
yapan Maarif VekAleti Müsteşarı Rıdvan Na
fiz dün Ankaraya gitmiştir. 

Kurban derileri 

Her sene oldu~ glbl bu sene de Hava tu
tumu kurban bayramında kesilen kurbanıa
nn deri ve barsaklarının kuruma nrllmesl 
lçin alfütadarlara müracaat etmtotir. 

Hava Kurumu İstanbul Merkezi tubelere 
bir tamlm göndererek deri ve barsak topla
ma ışının ne şeklide Idare edllecetlnl blldlr
tnlştlr. 

olacaktır. 

HASAN 
Kolonyası 
LosyonıatJ 

ı.iJf 
}-lıt• 90 derecedir. 
·deP turunç çiçeklerın 

HASAN 
LavantalstJ 

Ttpl yüzünden İ~eada önünde oturan 
Romanya bandıralı Karmen Bllva vapurunun 
mürettebat.ı tahllsiye tarafından kurtarıı

mıttır. Vapurun çıkarılması lçJn henüz tah
Usiye hareket etmemiştir. 

Dfin saat lt de barometre 769 zu göster-
ml§, rüzgAr azamt sanıyede ıo metre sür'atıe Bir tramvay 
poyrazdan t.!mlftır. nereceı hararet asgarı EminiJnünde 
nam 3 den azamı zaıt bire kadar yükselmiş- Yoldan çıktı 
Ur. 

Bayramda toplan~cak olan barsak n de
rller 1 tubat günü Kurum merkezinde pazar
btla aatıla.caktır. 

f-.;;.;-;;:;-::,::· ::·-=::··:· =========== Tıb llemJnde 

'---ıt (H"~·M• · 235 numaralı Eminönü • Bebek a-
.&Zlll ....,UQ!) - Izmlt ve mülbakatına 

tar yafmatta devam ediyor. rabası dün akşam Eminönü istaeyonu· 
Adapazan ne Bendek ve Bolu arasında na girerken yoldan çıkmıf, sağ tarafta 

münakalAtın durdultı ve İzmlt\en Kandra- dükkaniarın üzerine doğru yürümüş, 
ya güçlükle seyahat yapıldı~ haber verill- güçlükle durdurulmuttur. Içinde bu
yor. lunanl~r heyecanla atiarnağa başlamış-

Clvar k~ylere aç kurt sürüleri hücum et- lardır. Yoldan çıkan tramvay mukabil 
mektedlr. Uç gündür sulu bir şekilde faaıla- tarafından getirilen diğer bir tramvay 
SlZ ya~an kar, bugün tutma~a başlamıştır., arahasile tekrar raya konmuştur, 

Kışın daha fazla tiddetıeneeeğl ve karın ---------
devam edeceAl söyleniyor. Matbuat Cemiyetinin 

Merzlfon <Husust) - Kı~ fazladır. Sıcak-
lık mfırın aıtında beş dereceye kadar dil§- yllhk baiOSU 
müştür. Zile lle Çamlıbel arasında tar yil- Ba•ın Kurumunun her •ene ol • 
zünden yollar kapanmış, bu yüzden 6 gün duğu gibi bu yıl da tertip edeceği 
posta gelmemiştir. Yol açılınca 6 günlük pos- balonun hazırlıkları bitmek üzera

Dış borsalarda 
Mahsullerimizin 
Fiatları 

B ona 

Berlin 

Hamburır 

Man il ya 

Hamburır 

Marailya 

Hamlnırır 

Londra 

Hamburg 

, 

•• ,, 
Mar•ilya 

25.'. 937 
ei na M ıletar Fiat 

Yumurta Taneti 10 

Yulaf YüK kilo 116 
Fenilc 

Şii 

Zeytfoyatı ., 1~5 . Fre 

Zeytinyaft ., 114 R,M. 
Bakla , Fre 

" 
Kabuklu 
fındık 

Ka!:ubız 
fındık 

Ceviz 
Badem 

" 

Bin kilo 130 T. L. 

26 1/2 Şii 
yüz kilo ~ T. L, 

,, 78 ,, 
, 17 ., 
., ., 
, Fro 

Türkiye Tıb Encümenl Genel Bekreterıı
ltnden: 

Türkiye Tıb ı:ncümenl çaroamba ak§amı 
1aat 18,30 da Calalotıunda Etlbba Odası sa
lonunda toplanarak Doçent Dr. Muzaffer 
Esat taratından (Ölümden 38 datıta sonra
ya kadar aımmıt bir buteyn ftbrlllation'u 
trasesi) Ue. Profesör Dr. Oberndorfer tara
tından <İklncl beynelmllel kanser kongresi 
mesaisl hak1Dnda> tebllitde bulunulacaktır. 

Muhterem meslekdaşlann teşrlflerl rica 
olunur. 

Mallll ve şehit ailelerini davet 
Beşlkta§ Asterllk Şubesinden: Mukayyet 

malfıl ve şehit allelerl 1/Şubat/937 tarihin
den itibaren yoklamalarına başlanacaAm

dan veslkalarlle şubeye müracaatları 11An o
lunur. 

--;:uı Blltdıııt;, '----ş'eıiir-i'ıyatrosiJ 
ta birden gelmiştir. Yakacak fiatıarı yenı 

ba~tan yülcselmlştlr. 
dir. Balo Kurban bayramının ikinci Londra SQ kllo ~1-SS ŞII SOO gram 

tt h" ~· •- Tepebaşı .,e ll' ai~CIII'OSU dram kısmında 
26'ıns7 

akı;;am SH-at 20.30 da Karaman (Hususi> - Kar bütün şlddeU
le devam etmektedir. Konyı lle Bozkır ve 
Beyd~ehlr posta seferlerinin beş gün müd
detle durdurulması düşünülmektedir. Kara-
man lle Hadım arasında posta getirip götü
ren posta memurlanndan blrl tipi yüzün
den yolunu ,a§ırmı~ ve kaybolmu§tur. Ara
malara ratmen henüz bulunama~tır. 

Bir tashih 
Geçenlerde Ihtisas mahkemesinde bir ero

In kaçakçılı~ davasını yazarken hapishane
ye lrundura Içinde eroin sokmak ısteyen 

Mehmet Aliye Kazım isminde blrlsinln yar
dım ettı~ı mevzuu bahsolmuştur. B1llihara 
Kdzımın bu i§de Mehmet Aliye yardım et
miş de~ıı. bUAkls bu kaçakçılıtın meydana 
çıkarılmasında hizmeti görÜlmüş bir zat ol
du~ anla§llDUftlr. Keyfiyeti tasrlh edlyo
rua. 

günü akıamı Maksim salonlarında Hambnrg , Yüz kilo 19-20,50 T. L. 

verilecektir. Seçilmit bir heyet, bu Londra lnelr SO kilo 21-55 Şii YABAN ORDE~i 
huıuıta geceli, gündüzlü me•ai Hamburg , Yüz kiloau 12-13 T. L. Yazan: Henrik lbsen 

Türkçeye çeviren 
Şaziye Berin 

ıarletmektedir. Kotyon ve hediye • :..., ____ P_•_1a_m_ut ___ .. __ 7_0-_7_6 __ .. _. 

lerinin zenginliği ile töhret kaza • 
nan Ba•ın Kurumu balo•u ayni za
manda, davetlilerinin de ıeçilmitli
ii ile marul bir telahi yeridir. Baıın 
Kurumu baloftl, mev•imin en nezih 
ve güzel eğlenceıi olacaktır .. 

Ekmek fiatı 
İstanbul Belediyesinden: 
Kanunusaninin yirmi yedinci çar

şamba gününden itibaren birinci nevi 
ekmeğin azami fiatı on bir kuruş, i
kinci nevi ekmeğin on kuruş ve fran
calanın on beş buçuk kuruştur. 

Altm fiatı 

Dün borsada altın 1040 kuruşa muamele 
cörmü.ştür. 

Buakşam Şehzadebap 

N AŞ iD 

Fransii'""TTYatro~u 
Operet kısmında 

Bu akşam oyun yoktur. 

TU B AN Tiyatrosund• 

GECESi 
Şehir tiyatrosu san'atkarlarından 

V ASFİ RİZA, HAZIM bir sahnede 
Kemani SADi, MAHMURE ŞENSES KONSERi 

. Üç büyük komedi bir gecede 
El lllnlarani mutlaka okuyunuz. Tel. 22127 

tm uştur. 

Deposu ı 

Beyoğlu, 

Gediİcp~Şa azakl8 

Halk Opereti 
Bu akşam saat 21 de 

ZOZO Dalm••'•ll 
iştirakile 

H ALIMI! 
Büyük şah eser 
operet 3 perde 
Yarın Sarayda 

Tan da 
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HABERLERİ 1 A r a pkl r 1 i 1 er h e r m e v s i m d e 
taze üzüm yiyorlar 

Mersin valisinin 
beyanatı 

Kasabanın yollan çok bozuktur, belediye bütçesi 
şehrin ihtiyaçlannı karşılamaya kafi gelmiyor 

jtıhekirde belediye 
hir~!~arı hızlandı M ersinin her sahada ın ·işaf• 

nı taşııyşler başarılacak, Atatürkün yüksek 
an Pamuk köskü tamir edilecek 

sı& :w; ..... 

Hiu, Diy•rıbekird- b' .. .. .. .. lıai) .... .., ır gorunUf 
01lt ı -s ltı i iki . , u Ve e- muhtaç bina ve mektepleri onarmıf, 

. ht) edi l~tıyacı gi- Kız San • at Enstitüsü için eski san' at 
bın ı· Yes~ büt . be ıraya, iblA ~ çesı- mektebini istimisk etmif, telefon şe ~ 

hp
1
J Bütçe be ag~ rnu- keleri kurmuş, Diyarıbekir, Silvan ve 
aıt istik ledıyeler Çermik kaza merkezlerinde nümune 

razla birlik- çiftlikleri açmış, 24 aygırlık büyük bir 

i'~ &ı depo kurmuş, vali konağı, Nafia bina· 
ııq su Ve ı 

t tnily
0 

• e ektrik sı inşa etmiş, köylülerin bakariye cinsi-
tıqi n lıra h ~ sı.ı arca- ni ıslah için işe yaramıyanlar her 

K , ~ehre 1 '> • C> iltat<ıda~ '' kılo- sene ihsa ve uzun taksitlerle damız· 
0~tli g sathı ma lık dhağıtmış, şehir su te$isatına, yol 

lllevkiind k Id 1 d · llıa •ı.ıretile en ge- ve a ırım ara paraca yar ım etmış, 
l)ıtn .. d sarfedilen Diyarıbekir tarihini yazdırmıştır. 
ikı..,.ol enıniştir Ku 

ft ··ı ... ed'J . -
2Go b· ı en elektrik 

ın ı· 
barak ıra harcan-

b asına . bi Otç kat Yetın ış 
~,,rı li mıştır. 
ıiQa ı raya 

!\irk ı . Yaptı rı la11 
oın ı · 

. (;'&.kat ıra va:-i clt!t 
oldu· ' bundan t 

gu anı e 
Yirmi b aşılnHlsın . 

Karamanda su araştarına işi 
muvakkaten durduruldu 

Karaman (Hususi) - Su taharrisi 
için yapılmakta olan sondaj arneliyesi 
hüküm sürmekte olan kı~ yüzünden 
muvakkaten tatil edilmiştir. 

Gerede Halkevi mUsamaresi 
~ tkteQ· eşe ve da-

'~ıl ır. Kasa 1 . Gerede (Hususi) - Halkevi mü -

için kararlar alındı 
Mersin valisi Rük:nettin Sözer, vi~ 

layet işlerine dair Dahiliye V ekaletine 
bazı izahatta bulunduktan sonra feh
rirııize gelmiştir. Rüknettin Sözer, dün 
bir ınuharririmize, Mersin vilayetine 
dair muhtelii işler hakkında ~u izaha· 
tı vermi~ir: 

«- Bu sene Merainin ihracatı es
ki senelere nazaran daha hareketli ve 
daha geniş olduğundan bilhassa tah· 
mil ve tahliye servislerinin daha iyi 
bir şekle girmesi için lktısat Vekaleti-
le t~mas ederek 'Meraine ait daha çok Arapkirden bir görünüt 
müsbet ve bu servisierin tanzimi ha- Arapkir (Hususi) - On dokuzun- kanları istimlik ederek yerlerini dü ~ 
kırnından esaslı teklifler yaptık. Bil- cu asrın başlarında kurulmuf olan A- zeltmiş burada güzel bir çeşme yap -
hassa depo i~lerinin tanzimine karar rapk.ir iki kıaımdır: Eski Arapkir, yeni tırmıştır. Bir de nümune fırını yaptml-
verilmiştir. Arapkir. Eski Arapkir şimdiki Arap- mıştır. 

Ziraat işlerinde Mersin ve İçel çok kire yedi kilometre uzaklıktadır. Şim- Kaza arazisi ziraata elverişli olmadı-
faaldir. Mersin; pamuk, Narenciye bil- diki kasaba eski Arapkirin bağ evleri ğı için halkın çoğu geçimlerini temin 
hassa limon ve zeytin mıntakası olmak halinde iken sonraları halkın buraya etmek üzere kaza haricine giderler. 
itibarile ziraat işleri çok şümullüdür. yeriesrnesi ile kurulmuştur. E.laziz - Kazada kalanlar da hayvancılık, do -
Hususi idarenin kabil olabilen yardı- Malatya _ Kemaliye yolu üzerinde bu- kumacılık ve bağcılık ile uğraşırlar. 
mile bilhassa pamuk işinde mibrez a- lunan ve etrafı bazalt kayatarla çev - Dokumacılık epeyce ilerlemiştir. Mev
lacağız. ~amuk işine çok ehemmiyet ! rili olan Arapkir bağlar, bahçeler, or• cut 1;)00 dokuma tezgahında senede 

Verı.lı"'vor Kl 1 t h 1 d 1 1 b ' k adır elli bin top ı'ş çıkarılmakta ve Erzurum, 
:'T •• : . .ev an to umunu yayıyo- ~~sın a güze manzara ı ır az · 

ruz. butun ışierde olduğu gibi hususi 1 Uç nahiyesi ve 115 köyü vardır. Sivas, Erzincan, Tokat, Malatya ve 

ı'darey• aı't "· · · b' d 1 H ll ' W· hal Elazize gönder ilmektedir. , '"" mesaımızı ır program a- ava ve suyunun gi\ze ıgı ve -
hili.nde ve sistematik bir şekilde tatbik kın azami temizliği neticesi olarak ka- Ka7..a ve köylerinde meyveciliğe ve 
ediyoruz. Yolfar, mektepler ve &ıhhi zanın sıhhi vaziyeti çok iyidi;, bilhassa bağcıl ı ğa büyük ehemn:iyet 
işler için beş senelik bir program da- Belediye bütçesi on bin liradır. Fa- veril ir. Bu muhitte yetişen üzümler 
hilinde çalışıyoruz. Bütçemizin miisa- kat bu bütçe çok dağnık olan kaza ih- ertesi sene yenis i çıkıncaya kadar da
adesi nisbetinde bazı işleri iki senede tiyaçlarına kafi gelmemektedir. Bele- yanmaktadır. Bu üzümler kazada 
yapmak istiyoruz. diye çarsı içindeki çok harap olan dük- sarfedildiği gib i Elaziz, Malatya veda-

Geçen sene inşasına ba~lanan ye- ............. ~................................................ ha ileriere kadar da gönderilmektedir. 

ni hastane ile yeni ilk mektep ilkba- An le P Halkevi Kazanın vilayet ve kaza arasındaki 
harda bitecektir. Neşriyat ve mesaisi yolları bozuk bir vaziyettedir. Keban 

Mersinin iyi su meselesi hal!ed!l- Gaziantep (Hususi) - Şehri - ile Arapkir arasındaki yol çok bozuk-
miştir. :lSO,OOU lira sarfile başlayan bu miz Halkevi kurulduğu tarihten şim- tur . Diğer yollar da tesviyei türabiye 

iş de baharda bitm iş olacaktır. !diye kadar on. yedi eser neşretmek su- halindedir. 
Yeni sene içinde yapılacak H~lke- retile Türkiye Halkevleri arasında bi- ----------

vinin projesile meşgul oluyoruz. İnşa-l rinciliği kazanmıştır. Bu mevkie, ls - Karaciğer 11e barsak 
ata bu sene başlanacaktır. İntihap et- 1tanbul, Ankara ve lzmir de dahil ol- Hasla/ıkiarına şila 

tilrnek üzere b ir müsamere hazırlat - d M · · 1 1 J4 

~t'Ştır. par ı- samere kolu tarafından halka göste • 
• ~iYesi 1 ~ içi e ektrik v tiğimiz yer, ayni zaman a ersının mak üzere hiçbir Halkevi u aşama - b 

malçtadır. Müsamere yakında her tür: Cumhuriyet meydanının yanında ol- mıştır. Veren mem a suyu ttk n di" . e 
b ır etınek&er ıhtiyaç-
" u l'ılın mevkiinde 
·•ok ~engi . n sanıard n çalış-

o~tı ~Yıl için~n çoğunu 
lfjl~ e Yapılrnı 

'l~ıı1tı'atta.~Unlardır: Ata.~ 
eı.k akad . . 
~ elieri . enıısıne 

tntYda ıstasyonla 
a Paın n~ dikilecek 
'ti u~ k" k , 

ttıi, meZari ~ oş ü ta
atı b· •1 gın d ' ın uvar~ 

tneYda~ Ve depo)a. 
, .. "e h agaçJ avuz. 
Ali Pa anap çiçek-

h baBlaŞa l'llahalle· 
l. ela,, b' ta su geti-
rıırq ır se.... b 
~b aye . . ··•t ah· 

~e ıçın bir rn·· 
\o Ve U· 

Şeh: ~thir ;:e_Yva Pa· 
ır }))' arıtcı.sı t 

l)ı··h anı N a
li u tııdi afia Ve. 

L llrq• S Ş h' !ltd· ıye e ırc!Jik 
llııı\ 1>'e , :Yapt 1 • t () ı.ı ırı rnı~ 

1> ~Ot d '•Ilıuştur 
a~ e " . 

a\ı ~ardı 1 li tetil rn arını 
balkev~ ~~hri irna. 
ı.ılunrn ınşaatına 

u t . ·• <)n1tre 

lü noksanları ikmal edildikten sonra duğundan Mersinin bu kısmı çok gü- Gene Gaziantep Halkevi, O - Sakarya Akhisarı (Hususi) - Os-
belediye salonunda verilecektir. zel bir hale gelmiş olacaktır. çüncü Dil Kurultayında Bay Ihrahim manili kazasında Selçuk köyü civa • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= Necmi Dilmen ~~fından Dil Kuru-nnda Içmesuyu adik anı~nb~ çeşme 

muna en çok yardımı dokunan üç bulunmaktadır. Bir müddet evvel bu 
Halkevinden ikincisi olarak sayılmış-

tır. 
Bu yüksek muvaffakiyeti temin e ~ 

denlerin başında eski Halkevi başkanı 
ve ~irndiki saylav Ömer Asım Akso -

yu saymak lazımdır. 
Hukuktan mezun olan saylav bir 

müddet hakimlik, avukatlık ve lise e· 
debiyat hocalığı yaptıktan sonra Halk· 
evi ve Parti başkanlığına getirilmiş, 
müteakıben de saylav seçilmiştir. 

Aksoy son üç yıl içinde yedi kıy -

gençlerı·nı·n mu··samerelerİ rneti eser verdi. Gaziantep dilinin 
tetkiki Gaziantep ağzında sen -

yapmaktadırlar. taks a~astırmaları, Öz türkçe dersler, 
Köy 

50 den fazla azası olan Yurdda tem- Bir dili Öğrenmek için sıra ile lüzum -
sil ve spor şubeleri de vücude getiril- lu kelimeler, Güneş -Dil teorisi, Hasib 
mi~tir. Geçenlerde temsil grupu gene- Dürrü ve Gaıziantepte Eti asarı 
leri ilk olarak köy halkına bir miisa - bunlar meyanındadır. 

lah tayin edilmiştir. mere vermişler ve Yarını Osman pi _ Evimizin, ihraz ettiği şerefli mev -
Geneler her akşam muntazaman yesin' büyük bir muvaffakiyetle ov - kii muhaf.lza için bugün de ayni yol

Yurd binasında toplanarak külti.lr, namışlardır. Bu köy :ı:>O ıevli ve ) fiOO ı da yürüyeceği ve ~ay~ uğr~~da l~~ç _bir 

Söğüdlü (Hususi) - Akköy genc

leri birleşerek Idrnan Yurdu adlı bir 

b irlik vücude getirmişlerdir. Yurdun 

başkanlığına. köyün muallimi Seyful -

· · ı · h kk d h h 1 ıl "f ı d 1 fedakarlıktan çekınmıyecegı tabııdır. 
spor ve zıraat ış erı a ın a as. 1 1:1 nu us u ur. ..-=...~ _ -= ===" 

-: -

.. . Radyo ucuzlayacak, herkesin bir 
radyosu olacakmış .•• 

... Yııni ondan sonra her gece, her 
lr~fadan bir ses .. 

Hasan llcy - · Dcsenc, bunda ıı s.m 
ra k/rı koca ktı\'gaları gürültüye ka-

• . 
rışaca ıı: .. 

suyun tahlili yapılmış, karaciğer ve 
barsak hastalıklarına faydalı olduğu 
görülmüştür. Su civarında henüz hiç 
birtesisat yapılmamış, yer yer biriken 
fazla sular kalrlırılmamış bulunmakta
dır. Islah edilirse bu suyun emsaline 
faik faydalar temin edeceği söylen • 
mektedir. Bu suyun bulunduğu yerde 
sıhhi imla tesisatı yapılması Selçuk. 
köyünün de yüzünü güldürecektir. 

Adana s1tma mücade~e hey'eti 
başka nh gl 

İzmit (1-lususi) - Sıtma mücade
le hey·eti reisi Doktor Abdurrahman 
Adana sıtma mücadele hey' eti başkan• 
lığına tayin edilmiştir. 

Af} on telet'i~ e~ :nin yaptırdağa 
ve yapliracaği lesisat 

Afyon (l iususi) - 1 U~G yılı için
de belediye şehirde bir asri mezarhk. 
bir heykel, bir hal ve iki de asri aptes• 
hane yaptırmıştır. Ayrıca Uzunçarşı, 
Cumhuriyet meydan ı, Yemişçiler çar
şısı, Hal civarı parke ile döşenmiştir. 

1 !):G yılı içi nde ise belediye bir so
ğukhava mahzeni, buzhane, hayvan 
ve odun paznrı, sucuk ve pastumalar 
için bir imalatlıane yaptıracaktır. 

Tapu memurunun tavzihi 
Babaeskide işinden çıkarılmış olan Bir:ı.n 

Güçlu Isminde bir tnpu memurunun knymrı
knmu tccnvüz etti~Inl ve cürmiı meşhud 

mahkemesi tnrnfındnn cezalandınldıtını 

ya'ZlllUJlık. 

Bican Güçlü gönderdi~ mektupta kayma
kama bıçakla tecavüz etmedl~lnl, arada ııe
çen hadisenin de vazifeden müteYelllt ol
mayıp şahsi bir alacak meselesinden müte
velllt oldur;unu blldirmektedlr. KaydedlJo

o:uz. 

• 



ti Sayfa 

Viyanada bir aşk faciası 

Çocuğunu öldüren anne 
--------------------

CÖNÜLiSLERi 
Okuyucularıma 
Ce ı' apiarım 
Bir genç kız bana· Ziya P~anın 

bir beytini hatırlatıyor: 
Gönlümün a~ku vefadır 1erefip 

iilivan ı, 
Sevenin ben kuluyum, sevmeye -

nba ımhaAı. 
diyor. 

Arzusu üzerine güzel mektubunu 
sutunlann.a aynen geçirmiyeceğim, 
kendisine tek cümle i1e cevap vere -
yim: 

- Ben de öyle dü~nürüm. Gö ~ 
rüşlerde tamamen mutabıluz. 

* Mösyö Pierre: 
Sorduğunuz sualin cevabı sali -

Jıiyetimin hudutlan içindedir, am -
ma yazı müdürü beni bu mcsele ile 
uğraşmaktan menetti, sebebini bH ~ 
mioyrum. Fakat nazik, galiba biraz 
da tehlikeli olacak. 

* Samsunda Bay Şevkiye: 
Hadise madem ki mektubunuzun 

yazıldığı günden 46 saat sonra ola -
caktı. Bu dak~kad~ tekemmül etmiş 
olmak lazım. Artık nas!h&tim ile a -
mil olamazsınız. Fakat rnüstesna bir 
ka.rakter kuvveti göstererek rnuka -
vemeti sonuna kadar götürmiye mu
vaffak olmuş iseniz sizi tebrik cde ~ 
r:m. 

* (XII. S. T. Oz): 

Birbirlerinin dil~rini dahi an 'ı ~ 
yamıvan bir kadınla bir erkek ara -
sındaki hi~se ben a~k sıfatını vere -
ınem. Bu bir i~tektir, uzun si.iren, 

sönmiyen bir istektir, alik ka şılıkh 
an 1aşmadan doğar, istek ise sinir 
kuvvet i nden. 

Size her hangi bir ta\•siyede bu -
Junmıyaca!bm. Fikrini1.de o kadar 

sabit görüniiyorsunuz ki fayd:ı ver
m!yecektir, fakat uı'ıı 1 madan so -
rayım: Geçen ır;ene, yahut evve1ki 
sene bana bu meselenin başlangıcı -
nı an~atmamış mı itiini7? 

TEYZE 

so POSTA 

1 Içtimat bir dert f 

Bu çrrıl çıplak 
çocuğu sokakta 
bırakacak mıyız? 

dir bilmivor. 
- Acim ne? rlediJYl. 
- C'Pmil. dedi. 
- Nere1isin sen? 
- İzrnitin Meydk köyündenim. 
- R"'h:m? 
- ~ıfnc-taf2. 

-Öldü mü~ 
- C:ok':m! 
- An..,en? 

Tarihten sayfalar: 

Öldüren 
* Sadaret Kaymakamı Salih Pqa Sadrazam 

çekemiyordu. Padişahın Hekimbatısı ona:- "ıı::"··-..,., 
Kalbi zayıftır. Kötü bir haber ona bir büJilk 

Bir hoşca davranasın 1 , dediği 

J Harem aii:ası bir taraftan, hekimba-

l ,. diğer taraftan Salih paşaya tenbih
krde bulunuyorlardı: 

-- EfC'"d;m·~ hirrz rahatsızdır. Kal

Salih pa .. 
selimlaclı. 

Padipb 
seale sordu: 

- ~au! bi z11yıft•r. ~-!e bu Moskof harbi onu , .ı..u.a 
- Jl.lE'd ""'' :-'.:"'"'lYl ":rmnda o•unn - b" . d" az· k 1 .... d"" .. k - Sernaou-~ 

, • 1 pek ıt·r ı. .: ~ ı-sı ı' ını uşunme • f *fA .. 
ı C:'"!? l__ k _ı- •• k"t b 1 Koca Yusu r 

n · , .0··nr1'"rdı" Jt ... ~ t~n. oa~ a uuımnceye va ı u amaz. . 
- •~'tı' .... ~ .... ~ • .~ · .,. ~"1 . , • • •. .• • bun etmiftır. 

1 •• ~ • ,..._ •• -· ,~ .. ,..u -a ı..'l1:n Bır ho~ca oa.vranasın 1 Zira kotıı bır 
•n.-•,.ıP C"'ll ..,r .. ,..- ' ~ ·•ı. '' l' ' 

""""'a !fr.r. ~ .. , r-;Pn; ~'ivf'mrm d<>•li. haber ona bir biiyük felnket olabilir 1 --.... 
\~rnw::t hinni,.tlt hnfli buraya yolladı. 1 Salih paşa koca kavuğunu düzehe- - ~ 

_ Na kıınar oluvor? rek, cübbesinin önünü kavu!!twurken,
1 
haldedır) Bşna 

( Devamı l l ibcit savlada ) kah n bir sesle cevap verjyorw: (Dev.-



• • 
gemısı 

geze ım! 
evvel ~ ~ ~ 

8Qk1.1ı kQrkarırzdaki el bi seyi çıkararak eski bir elbise giy-

/fQl'di ,_ıırrıarıdarı büe lanilalı wtilz çizmeli bir ameleye 
o 'film. , 

e!ierirı,· arıda kö§kündeki yuvarlak delikten aşağı. 
ı .V .. 

ag .mr oldu? Ben size aöylememi§ miydim? 

~'l•n. 1 -
• Cemalettin AaraçoAiu 

• 
D U gersız 

Hücumlara 
Sebep ne? 
:------ * * .. -------Bürhan F ele k gilre§ Federasyonuna 

dördüncü defa olarak çabyor. 
Görşecilerimiz Finlandiya'ya git· 
me"inlerıniş... Gitmeselerdi a -
ceba o zaman da "Neye gitmiyor
lar?, diye bağırmıyacak mı idi? 

Bürhan F eleğin yeni bir ~aheser 
hücumuna f(lhit oluyoruz. 

Güre~ler anform olmadıkları için 
Finlandiyaya gitmemeli imitler. 

Bürhan F elek bu suretle dördüncü 
defa güreş federasyonuna hücum et· 

S1hhi Bahisler: 

-"'f 

Doktor Ihrahim Zati 

Temizliğin ta:rıihi - En temiz mil· 
let - Temizlik niçin lazımdır? -
Deri temizliğinin fizyoloji bakımın· 

dan ehemmiyeti 

Sayfa ., 

miş oluyor. y · emizlik bütü hıfzıssıhhanın esası i malılar banyo ve ~ıkan~a vas.ıtalarını 
Finlandiyadan getirilen kıymetli dır. Temizlik sayesinde birçok has ,Şarka kadar temdit etmışlerdir. Şaya 

antrenörün şahsına ve dolayıaile güreş tahklardan korunmak mümkündür. pü .nı dikkattir ki o zman bile cüzamlıları) 
fedvasyonuna hücum ya prnağa başla- tün haşerat, mikropları ve mantarları l yani miskin hastalığına tutulanları, son 
yan F ele k, bir müddet sonra kurtul- öldürmek tahrip etmek gene temizlik .ra serseri ve haydutlar ı, daha sonrala
maz bir hastahğa tutulan ve bütün sayesind; kabil olur. Bunlann yok ~ rı ahliıkı bozulmuş kadınlan banyo va 
ihtimarnlara rağmen devlet hastane- dilmesi hastalıkların önünü almak de- sıtalarmdan tamamen mahrwn eden 
sinde ölen Koç Örneri ele aldı, sonra mektir . Ayni zamanda temizlik uzvi· kanunlar ~ıka~~şlardı. .. 

k Yetimizin mukavemetini arttırır. En Maamafih butun bu memnuat.a rag· 
Bal an güreşleri hakkında nesriya ta b' m R ı ı · d h · temiz milletler en az hastalık ve m.a· . en oma eya. et erm e ~um~ . a . -
başladı. Ve salahiyettarlar tarafından enaleyh en az ölüm veren milletlerdır. ·~~~ar Yunanıstaı:~a ol~ug~ gıbı bır 
verilen cevapfar karŞtsında sustu. Şim- Angıosaksonlar, İskandinavyalılar ve ,kultur v~sıtas~ degıl, . b.ır egleı:ce ve 
di yeni bir mevzu bularak bir daha hü- 1 d J ponlar gibi. zevk yerı halıne gelmı§tı. Bu eglencc 

on ar an sonra a k t 1::.,.k. . 'h b' h ı ld ' 
cuma geçti. Güreşçiler Finla.ndiyaya Bu milletlerde ölümün az olmnsınm .v~ zev e aA ısı nı ayet . ır. a e ge ı 

' 
gitmesinleri Halbuki güres.riler fjn- beb' · k h d ac:amak itiyat • .kı on altıncı ve on yedıncı as ırlarda 

:s ~e ını açı ava a y "' tk b 1 b" b"t" d . b ' 

l
inndiyaya gitmeseler: ları , spor ve temizlikte aramalıdır. .ar ı. ura. ar~ us u un eJenere ır 

t.~it SÜI':: bo .-E. fendim federasyon uyuyor mu? Bakınız meşhur Fransız hıfzıssıhha .vazıyete gırdı. Buralarda toplanılıyor, 
"'·~ ... tu d H b h "t h p f .. J"l Kormon ne ,fakat yıkanılmıyordu veyahut pek az 

• 11 Çelik emir duv ariarın boyunca tavana kadar yükse· .. ıç ır areket yok, bu ne rezalet, e· mu e assısı ro esor u yıkanılıyor, yalnız ellere, yüzlere, ko _ 
~~" tetlıkten Yılatilal' gibi bükilierek biribirine yaklaşarak ger ben federasyon reisi olsaydım ne· diyor; kulu, alkollü ıtriyat sürüomekle ı'ktı'fa 

~utııı sonra ka d · · ı 1 d Id cBiz Fransızlar, temizlik mefhumu 
~as . ~end· . rıiı taraftaki u va ra gırıyor ar. er yapar ı m, işler bu şek i e devam hakkında şim al memleketlerinden çok ediliyordu .. . 

\r.ı, ıı den·1 .. aınlı §Öy;"~ b1r ı dadır. Yani burası geminin beynidir. ederse bu 111emlekete yazık, güres, ~ k On sekizinci asrın başlangıcında İn· 
~·a .. tı örnek alacak ve çok şeyler ögrenece 
b"J tefakat ge~isiyle Aman dikkat et! Buranın da dö~eme rmahvoluyor .. diye ba vgıracaktı . d k 1 la gilterede evlerde husus-ı banyolar ta . 
~ tı etrn - vaziyetteyiz. Mekteplerimiz e, ış.a . • 

Yor :musun? ~~e~en: ~inde ~ir ~elt v~r .. Gözü~ karanl~~:; .Halbuki o, bu çok güzel ve istifa- rınuzda, hastahanelerimizde temızlık ~mmüm etmiş ve herkes kendi evinde 
mı . ııııp e ra ını ıyıce seçmeeye a delı turneyi alkışlaması icap ederken esasını ltıyikıyle yerleştirrneğe çalışı:ıa anyasunu alınağa başlamıştı. On do 

ar-Ver elini b adımlanm dikkatlı at.. · tenkit yoluna sapıyor lıyız. Elhasıl temiz bir mill~t olmaga kuzuncu asırda umumi hamamlar ve 
lana ana, yola Bu .kumanda mevkiine üç kişi zor .sı · neh' ı d · ı k 

ettn.e. eski bir .elbise ;kışabilir. Son aylar :zarfında. Bürhan Feleğin çalışalım.• ır er e suya gırme er te rar moda 
· ·· Bunun sebebı'nı· z 1 1 - d k açtığt münakaşa mevzuları üzerinde Temizlik bir küldür. Vücut temizliği olmuştu. 

aten deniza tı gemi ci igi erne , ge w · Deniz banyolan ne zaman adet oldu? 
atı d rek harpte, gerek sulhte rahata, konfo yazıian yazılar onun bütün fikirlerini çamaşır temizlig~i, elbise temizligı, mes 

a ık ve . 'ha t d ı Deniz hanyolarına gelince, bu da me§ Yat bıraz ile· ra veda etmek demektir. Lakırdımın ortaya atmıştır. Senelerdenberi at- ken temizliği ve nı ye gı a arımızın h 
an den· 1 1 . .c._d d b h temizligwi. Bütün bunlar şahsi bir temiz ur Ogüst zamanında başlamış fakat an 

ırı.· ı?.-a h ge burasına balmumu yapıştır ve burada etızm u : erasyonun a müs et iç cak on sekizinci asrın sonlarında yayıl 
1~inı· k lt k r·ı· b' · d w h k liktir. Fakat c:ahsi temizlik sayesinde -':ı ~- n gü o tt ı an arama. ır ış yapama ıgı ıçın a - "' mıc::tır. Deniz banyoları evvela İngilte· 

a~rn d vertesinde a- ş· d 1 k d ı·· k k 1 1 k k'1- h b k 1 B bir muhit temizliği temini pek kolayla ıı (j·· a kiın? ım i yuvar a e ıge te rar sı ı - ı o ara te~ ı at arici ıra ı an ür- rede, daha sonra Almanyada, en son· 
~ Un ak ... şalım ve dimdik yağlı demir merdivene han F el ek bu mevkiden istifade ed e- ~ır. Bu sebeple şahs:i temizlikle meş~ ra da Fransa da taammum etmiştir. 

l'ıf U · §aın kendı' ·ı .. k d' · · 'd b k 1 gul olacağız. Gıı... nıforın sı e go en ımızı yenı en ıra a ım... rek kazand1ğı manevi mevkiini kay· Şark milletlerinden bilhassa Japon-
1 ı.ııt, Nedena~· .. Pırıl pırıl Artık geminin güvertesi içindeyiz, bettiğini aniayarak bıratm teşkilatm Temizlik şartl.an ve vası.ta.lannı say· lar yıkanınağa çok düşkündürler. Bu 

d ğı • elb· ~Yle yağiı, yani yü~en bu cehennemi tahrip ca- her şubesine çatmak ve teşkilatı mazdan evveı bıraz da tarıhınden bah· ,millet her gün yapınağa alışmış olduğu 
~~lıb~Şlttıtrnenı·nısesıb giymiş? .. navarınm tamam karnındayız. . setrnek enteresan olacaktır sanırım. ,sıcak su banyoları ile bu hususta bii-

.,.. s b baltalamak suretile teskin etmeğe kalk- "'t 

ı ge,znile~ ed i ne?... Zabit ve efrat :işte burada yaşarlar. tı . Bu hareket sırf bu hıraının tatmini Temizliğin tarihi W.n .milletlere tefevvuk etmi§tir. Şaya 
~~duğu i ~ e, diğer Geminin karışık, girift makineleri bu Daha ç~k eski ça~larda medeniyetler nı dikkattir k i Japonlar son Rus . Ja-

eı . ış gör·~ bı, tertemiz rada bulunur. içindir. tesis etmış olan mıllctlerde yıkanma pon muharebesinde bile harbin her tür 
elitniz· u rnez. Hatta Aman yarabbi!.. Ne kadar çok boru? Bürhan FeJek karanlıkta hi1cum e- meselesi ile çok alakadar olu~m.uşt~r.. )ü gayri tabiiliklerine rağmen bu itiya 

1
• ·o ~:~~~ sü,·ari de ineeli kahnlı bir sürü boru bu demir du den adam baliııdec:Ur. Olimpiyadın i· MısırWar yıkanina ve te~lık i'htı· .dı terketmcmi.şlerdir. Yıkanma vasıta 
~ <lstik çi n.ıtı genç za- varların boyunca tavana kadar yükse· daresine, masraflarına, basketbol, gü- yacını ilk_ duyanl~rdandır. ~ıl~sa .şah ,larının tarihine ait olan bu hülasadan 

'hı))aı:rn;u bir eline- liyor, alçak tavandan çelik yılanlar gi reş federasyonlanna mütema<liyen hü- si teınizlige çok dikkat etmı§ bır mıllet .sonra esasa geçebiliriz 
~~ dit)· ın ... 1Mes1eğin bi, bükülerek, biribirine yaklaşarak geç cum yapmasındaki ma!rsat: <(Ben teş- tir. Yunanlılar pek eski zam~nlarda En temiz .:WUet 

t ızı... tikten sonra karşı taraftaki duvara ge· kilattan çekildim. Bütün işler bozuk kendilerini spora verdikleri muddetçe Herhalde şunu itiraf etmek lazımdır 
·~a~ ü~ çiyorlar. gidiyor>) demekten başka nedir? günde ik~ def~ yı~nma usu.lünü ~et~ .ki Avz:ıpada yıkanma işlerine en çok 

aıııy0 e bir de.n.izauı 1 Bu kollar, manetler, ibreler, fennin, Bürhan F dek bu ..onsuz hücumla- itiyat edı~ilerdi. Bu vesıteden ıstı· ehemmıyet veren milletler Şimal mem 
c~ nÜtndüz. ka ı sanaatin en son bulu~larıdır: Ve deniz· rile ne ka:zanmıftlr. > Bürhan F elek fade ederek milli kültür seviyelerini leketleridir. 

llin taın!l- rtay 1 alh gemisi denen çelik balıgın barsak· ~:ükscıtmeğe muvaffak. olmuşlardL Bilhassa İskandinav milletlerinin u·' 
~ '-'a~ k ~1 D a· b'l' • bütün hücumlannda yalnız kalmış, "' 1 d k h "~ii · • ösk d . lan bu boru\ardrr ıye ı ınz. çünkü o zaman ar 1f' 'yı anma avuz· ;muma mahsus gayet lüks banyo yer-

~'ii ~'Bu kö~k~n e~ Aman yarabbi! İki kişirün yanyana bakikatı bilenler hak tarafını tutmak ları ve umumi banyo mahalleri atlet- leri zikre değer. Halka mahsus umumi 
t?e~~~ ~r: Cemi geçemiyecekleri kadar dar olan bu ko· 6Uretile onun bütün kldialarım çürüt- ler kadar büyük filozoflann dahi top· banyo tesisatında nisbeten geride ka· 

-~~ iŞg bu dÖŞen . ridorlarda insan nasıl yaşar. Bu dar ve müfler ve Bürhan F eleğin spor İ.f)eri- landıklan adeta bir kültür merkezi ha lan millet te Fransadır. Bunu kendile-
hıt- U;~ ~ ~ ~ ~~ sıkıntılı muhitte harbe~ek değil. heye ni bilmediğini ve bu i~rde de otoritesi Hne gimıiştL ri de itiraf ediyorlar ve )DÜtemadiyen 
~!el~ hiıı.r :una tl k can içinde yaşamak değil sadece ()tur· olmadığım meydana çıhrmışlardır. Romalılar ise bilhassa sıcak su, soğuk evlerinde yıkanma vasıtası mevcut ol· 
g~~ ıltı bı:~cia old~ ~~'k, ~nıp yatmak bile insana mü.f- lite son yazıları da~ bu m~ntt.keız su ve buharlı hanyolara çok ehemmi- ınıyan fakir halk için umumi ve asri 

daıga1 h.aıde .•• Zat kül gelıyor. nefese darlık, ruha eza ve hüctunlannıo eııa.,ızlıgıru ve .iddıala- yet vermişlerdi. Banyo ve hamamların hamamlar tesisi hakkında propaganda 
~""d 1 ha en · d - · ı ' ? • _ıah h · 'k tg·hı k la ~~ı: ~r'k{! .,alarda su· nyor egı ~ı . . • ırındaki bo,Juğu bir 0 a meydana Çl· tesisatını ususı ı ame a arına a - yapıyor r. 
~ da k n efrat ve • Hele motorlerm gaz ve yag kokula· k . blr .phe.eı olmuştur dar teşmil ettikleri gibi umumi ha · Temizlik niçin limnclır! 
~~ \JCQ'lnbn· ı za k" - ıatörlerin asit ekşilikleri aran yenı · mamlann inkic::nfına da çok dikkat et- . Derimizin temizlig"inin Nl1- hususı· 
<l~~ \-e h~;r. Çün rının, a umd~-· b h .. d 1 . Ten El or- ,..~1\ 
. l'alaz. ·-t:t.a ba nin zehirle ırt u ava ıçı.n e nası ne --··············---··--················· .. ··- mişlerdir. bir ehemmiyeti vardır. Derimizden i · 
ıeqht • ~e Yap uın fes alınır? Küçümendk bir kamaraya - İşte, diyor, yemek odamız ve sa- · Meşhur ve muazzam Karatala kaplı- çinde mevcut olan birçok guddeler va· 

. aT.S.ın, girdik. Orta boyda bir bavulun ancak kmıımuz burasıdır. Sikılınaym, rahat calarının bugünkü harabeleri hala her sıtasile mütemadyen yağ ve terle be-
gOtdüğürn- yüksekliğine durabiieceği kadar dar rahat oturunuı:... ;kesçe maruf ve malumdur. Romalılar raber çıkan birtakım mevaddı uzviye 
gem· · uz dar · D L..: • ı k tl · d h lk · · 1 ·li ının içi . bır kamara... auau var: .. kendı meme e erın e a ıçın umu· cildin mesamatını yavaş yavaş tıkar. 

tt· ~~ lta al'di bll.'kaı ne 1~- Bu kamara gemideki üç zabit .kama· Geminin bir u~ dan ~teki ucuna gi mi hamamlar tesis ettikleri gibi zaptet Derimiz üzerindeki beşereden dökülen 
~n ~~ dern:::ı bır rasından birisidir ve b~adaki ranza dip gelen ay~ mutemadiyen bu salon tikleri ülkelerde de ayni tesisatı yap· ölmüş birçok hüceyrat enkazı da in~i
~ ~l'a ~ar<bnıın mer da .ancak orta boylu bır adam boylu dan gelip geçıj•orlar. . . mayı ihmal etmemişlerdir. Adeta bü -1 mam ederek bir tabaka teşkil eder. Iş· 

~ ii"J ~ llleiiıu_ l'li da -e- boyuna uzanarak yatabilir. O da övle Zaten denizaltı gemılerınde zabitan yük sarayları andıran hamamlar ve te kir denilen şey budur. Harnarnda ke 
~.!ı-ı. b~ 01du?.. e dedi evinizdeki karyola ~eyahut yatakta -ol· ve efra~ çok ~~~ı, adeta b~run burun~ banvo verleri inşa etmi§lerdir. Elan bü se sürünüldüğü zaman çıkan kirler iş· 

() ~ 1 ll sana :duğu gibi sere, serpıle uzanmamak §ar yaşı:;-orı ar. Lakın buna ragmen askerı yükv milzelerde tabloları mevcut olan te cildin bu ifrazat ve mahsuliiiının he 
" arı'lı ~tlliSini evvelden tiy1e... · zaptürapt ve disiplin tam.manasil'e mev jülycn banyoları bu meyanda gösterile yeti mecmuasından ibarettir. Bunların 

< gb a~ <d ... Je~ınek~ İşte zab1tan masası. Kücümencik bir cuttur. ve bir n:fer zabı:an. sal?n.un . bilir. aralardaki te·akümü ciltteki teneffilc;e 
a . ı u aıt nhkferı masa ve iki kısa ayaklı peyke. ı küçük dan geçetken h~rmetle amırlerını se- Romabitır banyo işlerini muhtelif kı mani olur. Derinin deveranı demi be· 
~ tı bakında Y-aşa- zab1t kam?rası arasındaki boşluğa sı· lamlamayı asla ıhmal etmez. sırnlara ovırmışl&r ve hepsine de ayrı zulur. Bundan maada derimizde o, ma 
t' n '" a;<ılırn~ Yal· l~ııştırıl~ bu masa yavrusu ile bodur Geminin ikıçındaki_.efrat_~n~galan · ayıı isimler vermişlerdi. Mec;eli\. kuru pek çok mikrop1ar bulunur. Bunlardan 
b ~vı ~. Yaga bu pe}·kclerc eyernek saloDUJ> ismi v(:'rili· nı ziyaret ederken gorecegız kı bu ha· s;cak havnlı hamnmlara latonyom. su , bir kısmı rerr· hasta ık vapmaz c'nc;-

tıy erıınize dön yo·... \:asız muhite, yağ. ctroL asit kokula- buharlı harnarnlara vaoö .. aryom, ı.. ık tendir. Frı ı- at diiTer birtak1m mikrop'ar 
rı 0 alır, temiz- Binbir mahrumiyet 'çind~ ya~amn1a rına rağmen efradın sıhhati mükem • hanyolarn kaldarvom. soö-uk su banyo vardır h.-i bunlar hac;talık vanarı.., ...... '~{ 

~<!"'n inince nna, her!!iin hayatlarının tehlikede ol- me1itlir; hepsinin yüzünden kan fış~ı- larına frii idarvom. ı;ıcak hanyolara da serh·a ce .. ahı+ vaoan mikroplar derimi 

1, ~il' atında bulu mMına rai!men şurası muha'k"'kaktır ikı racak derecede ktmlı ve canlı erlerdır. t~pevaryom deıt'lerdi ki bu son kısma zin bi.ikiin tiı 1erinde iltivalar a"'asınnıı bi 
a ht, ttı<lrı.n ~lt \'erirse.k bu dünyanın her bahriyesind1"ki tahtel ha· Bir denizaltı gemisin de. her nefer in ka: rnasailar. fr iksivonlar, yalrlar ve ko ku ri kır dururlar. Srnra h ir kasınt 1 ıl" ' 'e· 
~ ~ r t hıılll ınancıa mev hircHer, en 5en. en kahkahacı. en şaka palı bJr çekmeces; ve bır de yatak yt'rı Ja ıtriyat ile uvunmalar dahil bulunu· yahut dicrer hir !!:f'bnole derhal fqat:ve· 
~ ıı~a!ı k:treıer, harita cı .denizcfl.erdir. Bizi karışılayan ve l!e vardır. Diğer sınıf harp g~milerindeki y.ordu. ~c geeerek kan cıbanları. tcoetif'l dP"li-

~. iki Pl~rnı~. Pris- mi vi gezdlren genç delilimiz işte şak- branda usulü burada tatbık edflemP.z. Ehli sallP mulıa .. ebelerinde hi .. tak ım len pislik çiban ı arı, şiripence ve diifer 
Qoz de bu ra rak bir kshkaba Atarak: (Devamı ı ı inci sayfada) dini muhalefet ve itirazlara rağmen Ro (Devamı 12 inci sayfada) 

• 
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6 Sayfa 

ŞiDDETLi 
soğuklara karşı 

. . 

r:e~ıa, BaOaz. 
0 3 s .aşama. 
slrldeıı ve ök· 
s raktea ko
runmalı lçla 

oa Iyi çare 

ÇAPAMARKA salebi dir. 
. Çok saf ve besleyici olan bu nefi.s gıda, çay vt 

k a hvenin mide ve b ab üyerindeki fena 
tesirlerinden de sizi korur. 

15 gramlık paketleri her yerde ( 5) kuruştur. 

~---------------------------, B ÜTÜN KI Ş C E B İN İZ 
Bir kutu 

AKRiDOL 
bulun;Jurunuz. Bll sayede soğulr 

algı .ılığından 

GRiP, N EZ LE ve BO GAZ · 
olmaktan kurt ulursunuz. 

A K R 1 O O L boğaz ve bademcik 
iltihablannı da pek çabuk geçirir. 

Her eczanede bulun ur. 
15 tanelik kutusu 35, 40 t anelik 

ku tusu 7u kuruştur. 

D E 

İstanbul İkinci İflas Memurlu·1 İs~~n.bul ~ci ilJis m~murlufundan: 
1\funıs İsrail Çlçyaşivill alacaldılarnun ğu ndan: 

. " toplanmıya davetine l1li.s dairesince lüzum MüOis Pamuk ve nebatı yaflar Turk ano-
gösterllmi' olduf ondan alacaklıların 1/ %/ 937 

nlm !Jlrketl masasına kaydolunan bazinenin 
pazartesi saat ll de clairede hazır bulunına

lstediii 5429 lira 07 kuruş bakilmdaki taleb 
ları Din olunur. (29575) 

lfias Idaresince tetkik edilerek bilen lizi- --• • • • • • • •• • ~ · ···-· • • ..... --r• •• 
lyet eden karara tevfikan terkini zımnında 

müttediye bir borç olmadıtından reddine 
Kule kapı maliye tabsil tabesine tezkere ya· 

ve mezkiır nrrinfn teşviki sanayi muafiy~U zılmasına karar 't'erllml' oldotu bUinmell Ü· 

MUflla Oakar Cllacyana alt aara 

Sıra No. Isim ve adres 
Talep edilen Kabul edilen 

Alac:ak miktarı miktar 

2 

3 

s 

6 

7 

8 
9 

10 

ll 

12 : 

13 

14 
15 

16 

17 
18 

ı9 

21 

22 

23 

24 

25 
26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

3S 

36 

Avukat Kostaki Logotet: Bü~ 

yük Balıldı Han. 
Karabet Kirakosyan: vekW 
Nurullah: Utif Han. 
Tiınoleon Muameleci oğlu : A· 
vukatı Nurullah. 
Yorgi İpsateri Hamalbaşi Tut 
kalcı sokak 26/ 3 apartıınan. 
Markar Gavaryan. Tarlaba~ı 
Tavla sokak No. 17. 
Behçet: Kapucu İstiklAl cad. 
Yenidünya apartımanı. 
Rupcn Ananyan: Beyker şir· 
ketinde tahsildar. 
Yeranitik: Taksim Cici berbcr. 
Niko Kigas: Faik Paşa Fazilet 
apartımanda. 

Heykel: İstanbul Kazasker 
Han. 
Hariton: Meydancık İksanto~ 
pulo han. , 
Viçin Boye3;cıoğlu Büyükdere 
caddesi 249 No. da. 
Hrant Azaryan: Kefeli köyün~ 
de otelci. 
Ali Mustafa: 
Hamdı, Aksaray Gureba Hü- . 
seyin ağa mahallesi Mehmet 
Ef. sokak No. 1 2 
Menuve Rıza: Kalyoncu kul~ 
luk Kiraz sokak No. 3 7 
Tanaş Surnapu!os 

Boğos: Tarlaba~ı Utarit !'okak 
20 
Nuriye Şen: Beyoğlu Hrista
ki apartırnan No. 2 
Mihal oğlu İksenofon Vekib 
Alkivyadis. 
Dimitri Gonai: İstiklal cad 
ı 84 

Yani: Harnalbaşı Santor !'O 
kak 9 
Mehmet Hüseyin: Beşiktaş 
selamlık sokak No. 49 
Avukat Vasilaki 
Aleksandr 
Yorgi Zura: Galata Melek 
Han. 
Niko P anos: Arnavutköy Bo
yacı sokak No. ı ı 

Ma n ol İskanavi: F aik Paşa 
47/ 5 
Mih~l Yoricis: Harnalbaşı pa
zarı bakkaliye. 
Niko Galimidis: Şişhane Gali~ 
midis apartıman. 
Hrisafopulu; Yeniyol Korde· 
la sokak Amerikan apartırnan 
Kirva ica: Taksim furun so • 
kak No. 8 
Atina: Aynalı çeşme atlama 
sokak Sivas aoarhman. 
Hristoforos Afendilis: Fındık~ 
lı 40/ 42 No. da 
Hasan: Galata yüksek kaldı • 
rım. 

T. L 
5000 

6000 

500 

ıoo 

so 

72S 

500 

J00 
100 

so 

1100 

900 

22S 

500 
so 

3SO 

50 
190 

soo 

1525 

115 

50 

350 

900 
cı 46 
50 

50 

so 

100,90 

i O 

50 

50 

•oo 

1700 

JOH 

• 

00 

6000 

soo 

200 

so 

725 

soo 

500 
100 

50 

1100 

900 

22S 

soo 
so 

350 

so 
190 

soo 

2S2S 

llS 

so 

350 

900 
4 ı ,4( 

so 

50 

100.90 

so 

50 

so 

100 

i700 

1044 

defterldlr. 
R eddedilen KaJil 

miktar 

5000 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
00 

00 
• 

00 

00 

00 

00 
00 

00 

00 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
00 
so 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

dolayısıte Te mal Dıemvloıı.u l"ln kesbi nı- zere Uan olunur. (29573) f d 

c:~~====~======·==~==============~========-=~-======m~==~~~======~~==============~~==~(=D=e=v=a=m=ı=9==un=.=cu===~a=v==n=a=)================~~ 
"Son t osta, nın Edebi Tefrikasl : 32 Seza kesik kesik gülüyordu: ğına almazdı. Uzun saçları vardı. Ya- - Şimdi babılıJI 

- Fena mı konuşuruz işte kızım. taktan dökülürdü. Gözleri senin gibi Sana bunları 
fJJ'~ =-< Küçüğün cevab vermek istemedi • aiyahtı . Yüzü benzemezdi. Bizim da- iip oldu bak.. ·-"' 

·. . . ~ -- .,. . b ' d s b lkJP""" ~ - J ğıni görünce birden ıre onu konuş - mın tahtaları gibi sarıy ı. onra ir Gene kadın 1i 
· • turmak için başka bir yoldan yürüme- gün bir efendi geldi. Babamla konuş- yapmıştı. Kollarını :s 

Y a zan: Perlde Celll 

- Baban var mıydı Ayşe? ı - Köydeki tanımaz ama.. «sakın 
Genç kadın hayret etmişti. Ilk defa .öyleme>> diye, buradaki doktor babam 

küçük kız babasından bahsederek eski tembihledi. 
günleri hatırlamıştı. Fakat çocuk önü- Çocuk bu son sözü söyler söylemez 
ne bakarak susuyordu. Tekrar sordu: Sezanın vücudünden vücudüne geçen 

- Baban var mıydı Ayşe? bir titreme ile sarsıldığını hissedince 
Çocuk, gözlerinde hafif bir ürkeklik birdenbire telaşla şezlongdan sıyrılıp 

dolaşarak cevab vermekte tereddüd e- yere indi. Bakışlarından korktuğu bel
dzyordu. Fakat Sezanını israrı ni ha- liydi : 
yet onu yumuşattı. Korkak bir sesle: - Bak babam haklıymış kızdın ba-

- ~öylemem sana, dedi. na, dedi. 
Bu cevab Sezayı hem şaşırttı, hem Seza kendini toplamağn çalışıyor • 

de büsbütün mera ka düşürdü. Iyice ı du. Sakin bir tavırla gi.ilümsemeğe ça
doğrularak onun küçük ellerini avuç- lıştı: 
!arına aldı: - Hiç kızar m ıyı m Ayşe 1. Gel ya-

- Neden söylemiyorsun Ayşe, de- nıma otur. Hem ben babana bir şey 
di .In sanın hiç anasından gizlisi olur söylemem merak etme .. 
mu? Küçük, onun içine gömdüğü fırtı .. 

Çocuk, derşid bir hareketle başını nanın farkında değildi, yeniden şez -
sallıyordu : longa çıkarak oturdu. Korkusu geç -

- Babamdan korkarım da söyle • miş gülümsüyordu. Seza ona doğru 
mem. iği lcli: 

Seza hayretle sordu: - Şimdi bana biraz da köydeki ha-
·- Neden, baban sana tembih mi et- banı anlat Ayşe dedi. 

1 

ti ? Ayşe gene irkilir gibi olmuştu. Fa-
- Ya .. (ısen i götüreceğim anneye kat Sezanın bakı şlarındaki tatlı tebes-

hiç bir şey söyleme sakımı dedi. sümü görünce gözlerini açarak sor -
- Baha11 beni tanıyor muydu Ay - du: 

fe? - Köydeki bu bam ı ne edeceksin? 

ğe karar verdi ve sordu: tu. Anamı arabaya koydular. Beni de göğsüne çekti. 
- Anneni mi daha çok severdin, aldılar buralara geldik. Babamdan ay- yecanla onu "'"' .. ur 

babanı mı Ayşe?. rıhrken çok ağladım. Onun da snrı vaş yavaş mı 
Düşündüğü çıkmış, çocuğu hoş av- gözleri dolu dolu oldu. Beni öptü, öp- _ Hiç söylerlleıll_k. 

lamıııtı. Küçük kız boynunu biraz ya- tü. Sonra: «Hiç olmazsa seni yanım- d h b · ol•' 
T nere en a erı 

na çarpıtarak gene dalgınlaştı: da koyaydılar Ayşe, dedi. Yüreğimin }ii 
d köydeki sarı göz - Anamı sık görmez im ki, baba- yasını avuturdum.ıı Buraya gelince 

mı daha çok !everdim. Onun sarı göz- kocaman beyaz bir evde bir vakit o • yi konuşmıyacai'S ~ 
leri vardı. ccSarı gözlü bubamı> diye, turduk.. Dolu dolu hastalar vardı. Ayşe içine çek~ 
boynuna atıldım mı beni kollarımdan Orada anamı gene her akşam gösterir- göğsüne sürüyord1J• ,p7 
tutar havaya kaldırır, sonra göğsüne lerdi bana .. Amma sonrn bir kaç ak- -Bana darıldıJI 
hasardı. şam ugel gidelim yanına» desinler di- Seza gülümsedi: 

Seza, sessiz küçüğü dinliyor, Ayşe ye bekledim. Demediler. Bir gün dok- - Sana darılır 
hafif hafif gülümsiyerek sesinde be • tor babam geldi . Anamın köye dön • Öbür annen köye 
lirsiz bir Ürperti ile aniatmasına de - düğünü, beni ona emanet ettiğini söy" buradayım. Hiç 
vam ediyordu: !edi. lste o zaman da çok ağladım. 1 

A d. ' rına kızarlaı· ını 
- na mı çokça görmez ım. Ba • Doktor babam beni okşadı: <c Sana ·ıa~ 

ham benı· •abah tan aokag· a aalardı. k · Daha yavaş 1 • ---~ .. baş a anne getireceğım, sonra anne· bifP"" 
Meydancia çocuklarla oynardım. O a • - Baban da 

nide köyden aldıracağız» dedi . Ben de ı:~ .. ıeıt 
nama bakardı. H -ı k d k k Bunu söyle~9 .• sustum. em ag ama tan a or .. .. 

Seza ((annen o zaman da hasta mıy- tum. Ben ağlarsam doktor babamın da gene dalgınlaştı· " 
dı?n diye, soracaktı. Fa kat çocuğu gözleri dolu dolu oluyor, beni göğsün- hakkak ki ölen an' 
kendi haline bırakırsa daha çok şeyler de sıkıyordu. Onu öyle görünce susu- le çok seviyordUiı! 
öğreneceğini anlıyarak sustu ve Ayşe verdim. O da bana yolda <ı sakın bun- tığı zaman duyd11-.:k 

biraz durup geniş bir nefesle küçük ları evdeki anneye söyleme sonra seni di. Küçüğün i~~~ 
göğsünü şişirerek devam etti: sevmez)) dedi. leri anlatırken ırı 

- Sonra akşama babam beni içeri Ayşe sustu ve Sezanın kendisine a· nan ateş içine 
alırdı. Anamın yanına bırakırdı. A • teşli garib gözlerle baktığını görünce bir ada m gibi 
nam hep yatakta yatar, bana uzaktan birdenbire ağlamağa başladı. Yavaş nanılmaz şeydil 
bir garip garip güler amma hiç kuca • yavaş sızlanır gibi söyleniyordu : 



SON POStA 

ittihad ve Terakhide on sene 

~AR Bi 
------No. 20 

iKTISADI VAZiYETi 
~ Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

adeni para meydandan kalkınca 
d aya birde sarraflık meselesi çıktı 
ok uz 
ernni sene e vv e· müflis sayılan bir devİete dokuz sene sonra, halkın, bu 

Yet go·· l · · ·k · t ··d f l"kk. · s ermesı ve ıstı razı bır va an mu a aası te a ı etmesı 

htr l pek fevkalade bir şey idi. . 
il.uer 'k llıaJc 1 hsat ve ma -1 Almanyadan altın olarak gelen para ·1 tarafına gidilmemesini istiyorduk. Da-

fa ı. O ta.:~ Yardımdem larla bizde de işler yolunda gitmekle ı ha dokuz sene evvel müflis sayılan bir 
o

11 
!~ta kıyrn 1

1 
e _kadar yalnız ber&ber altın yerine piyasaya kağıt çı· devlete, dokuz sene sonra, · bin bir 

oır h et e rı .. . d k 1 b 1 d -. . k -~tti esabi) uzerın en ·arı mıya aş ayınca her şey egıştı. usuruna ragmen, halkın bu kadar em-
d fatıe?srnan} el alınan gümrük KaW-da Türkler itimad gösterdiler', niyet göstermesi veyahud emniyet 

0 lltak ea' . :Paratorluğun- Türklerle meskun olmıyan uzak m em- gösterse bile istikraza iştiraki bir vatan 
Yaptı Ve~ bey bir güm - leketlerde maden istediler. Maliye ora- müdafaası vazifesini bilmesi pek fev -

'l>o}jtjL Unda çok mute- Jara altın gönderebildiği müddetce ge- kalade bir ~ydi. 
~aaı t~k'b 1 ha Relin a 1 etti. Ma- ne paranın kıymeti oynamadı. Fakat, lk defa olmak üzere bizim aramız-

lletrn~~t~:· b onu gene is- piyasada kağıt çoğaldık ca ve maliye • da bir camia duygusu yerleşmiş bulu
aşka çare g~ nin elinde de gönderilecek altın veya nuyordu. O zamana kadar devletin 

ın rnau k . gümüş suyunu çektikce, o zaman, _mey ~ra-meselesinde türlü türlü sahte -
. Para .h . udretı ve dana bir de harb sarraflığı meselesı çık- karlıgını .görmüş ve bakır veya kağıd 

bır eırıti v"l .tıyacım&z tı ve sarraflar piyasadan parayı to~la- para .d~nıldiği vakit üç günlük yola 
~tlı'-ı altıle girec k d yıp toplayıp öteye beriye naklettıler. kaçmış olan halk:ın bu alakası, niha -

.: ~ e e yer e t T"' k. ıirrni· n ınüsaid zamanı- Maliyenin altm faizli istikrazl ye ur ıyed.~ de müşterek bir fera· 
~tı 'olaayd

1
k ha b gat ve tesanud duygusunun yayılmış 

Yada l r mas- T" k .. 
i\.1· n uorç olar k 

1 
Bu suretle madeni para ile kağıt para ve ur un de milli bir varlık haline 

vı..ııyet 1_ a a ı- 1 · hall ~ıs;. Yerde belki de arasında tedrici surette bir fark vücu- ge mış olduğunu göstermek bakımın-
t~ b·edehılirdik. H' 

1 
da gelrneğe b~ladı. Hatta yalnız ka - dan hakikaten fevkalade büyük bir 

t, trn/r .. ~~dar paraı;l:bi~ ğıt para ile madeni arasında değil, dev- ha~ise idi. Otuz senedenberi memle-
old ı ."akı her 11ey'ı b' letin banknotile Osmanlı Bankasının ketın geçirdiği vukuat, bizi terbiye et· 

ugu d Y ır an- . Ya" n an artık b"'t"" banknotu arasında da bir fark hasıl ol- mış demekti. «tGemisini kurtaran 
. t"llla u un b . ld ll"ıecburiyeti hasıl du. Osmanlı Bankasının ancak üçte i- kaptandırı>, ((iş becerenin kılıc kuşa· 

tttı~ Ve~ ukça Almanlara rinin mukabili altın ile garantili olan na nın In gibi darbımesellerle o zama
~ ın tnali rç aldık. banknotları. tamamı altıni~ garantili o- na kadar yalnız ferdiyetçi bir ruh i -

te .ra~r bi ~udreti büyük ol- lan devletın parasına nısbetle daha çinde yaşamış olan bir halkın şimdi 
ltıın etmek :z:ırn Para ihtiyaç - muteber sayılıyordu. Istanbul ve Ana- böyle bir camia duygusile birbirine sa

* 

* Naşit şiir kitabının büyük fedakar -

lıklarla bastırdı ve bekledi. .. İlk gün-
leri gazeteleri ve mecmuaları sıtmalı -Bu resmi çok mu beğendin .Mus -

ellerle ve gözlerle araştırıyordu, fakat tafa. 
- Evet hocafendi. 

. A~u~usunda zorluk dolunun _ıs.tanbuıa y~k.ın yerlerinde bir rılarak meydana çıkışı o tarihte Itti -
kah Alrndıgırnız borçları m~ddet ıçın kıymetını muhafaza et • had ve T erakkiyi nekadar sevindir -
trnr· d an yada Düyunu m ış olon kağıt para da, bu suretle m ey- . .

1 
H f l .. 1 d ı b ı .. haftalar, aylar geçince, onun ateşi de 

\!~tın te 1~ e olarak muhafa- dana gelen harb sarraflığı neticesinde md_ıştdı berhtarda' ta lt.ıdla Hcı alrk u .:"- yavaş yavaş küllenmiye başladı ve bu - Tanıdın mı onu? 

1 
tnınatı kı d" .. .. ıse en a se ıyor ar ı. a ın gos - ç - .. 1 . d k' b k tar rnukabilinde yavaş yavaş ymetten uşmuştu. _. l"'k k . . d . küllerin altından, ağzına bir zehir acılı- ocugun goz erın e ze ı ir ışı 

10 

t<.\Jinde terecegı a a aya pe ıtıma etmıyen, yanmıştı. 
n aenes'ınd Yapıyor - Maliyenin altın faiz li sitikrazı piya- daha dogw rusu, onu hesab1arına uzun ğı getiren, isyana, ümitsizliğe ve b ık· t k k - · b' d - Tanıdım ya! 

'ıha.elrniıı olae Cae r.ar ma- saya çı arılırken muayyen bir mik - boylu ithal etmemi• bulunan Maliye kınlıga benziyen isimsız ır uygu ye-t T n d b d 1 B Y d· - Kim miş o bakayun? 
iL. I:Yactnı, ı'lk d vıd bey, ar tes it e i memişti. u istikrazın pi- Nazırı hayret ediyordu. Tecrübeye, is· şer ı. 11•ıı.. f 1 T b' bekl d'kt b. - Kim olacak? Gazetedeki adam ... 

tt,.,;"\' edilec-k b' e a olarak yasaya atı ırken geniş bir propaganda- tikrazın 5 _ 6 milyonluk bir mah8 ul am ır sene e ı en sonra, ır .. ,ın " ır d h'l" · "ht 1 .. · ı· gün, yeni çıkmıyn başlıyan bir edebi Naşit gülerek Mus~afanın çenesini 
ltıı.ı etmek . a ı ı ıs - ya mu aç o ması uzerıne ma ıye neza- vereceğini zannederek girmiş olan 

f.: "aff ı. · ıstedi ve b . d k'l d'l b' h b . . .1 b I . mecmua onun şiirlerinden beğenerek okşadı. 
-.ı~ttı' . llıtıyetl• k . unu retın e teş ı e ı en ır eyete en rı- Malıye, on mı yonu u up daha da ı· b. k tı ... çı a b l k ı b bahseden ır yazı neşretti fa at bu _ Bilemedin işte ... 0 benim. 
() •· ı altın l ra ı me yasft ettim. Ma iye nezareti ve izim leri geçtiği zaman, neticenin büyük mecmuaya rakip olan bir başkasının, "CCtiht 0 arak öd w. d h • · · 'k h .

11 
. . d - 0 .. Sen misin? Alay etme hoca • 

t 
e h•n" emegı propagan a ey etı, ıstl raz ta VI e- o}dug-una kanaat getırıyor U. h f r---------------• .... ... u... 

1 
ertesi a ta, mem- d B ~ırıe t c.. atınla k.. b'l~h d.. · fen i. en o a • 

h'~"uatı~ oir fark Yokt Aal- rının ı a ara uş_memesı ıçın Gayretkeşler türedi lekette en sela • Yarmki nushamlzJı ·. damı gazetede 
.,
1
}' "t}>a u. - tahvillerin piyasaya çıkarılması hiyetli ve tanın -~i~:Ya, Ye--.,-deMnacaristanda esnasında fazla tazyik yapılmasını Işte, biz de bundan dolayı tahville • mı c:: bir münekki· T •• k f gördüm. Dur sa· ~ •• - b "ı ur yasa na göstereyim. 

~~·l'ı "'<ıııleketİ~a ~•.kar- istemiyorlar ve unu her ta- rin eatışında zora müracaat edilme - din kaleınlle, bu Sl... Ve cevap bek· 
}'·~tarı tnı.ıhtelif ~rı.kıçınde rafa muhtelif vasıtalarla anlatmıya mesini istiyorduk. Fakat, bürokratlar, yazıya verdi~i lerneden bir rüz-

~ ()lı.ı11d tlıp ıstı razlar çalışıyorlardı. Bir taraftan bankalar, ö- marifet göstererek göze girmek, bece- sert ve acı kar - Yazan: Kadircan Kaf/ı gar çabukluğile 
~etle ~ll iitrn~ene halka da - te taraftan altın faizle gözleri kamaşan riklilik satmak istiyenler hiç boş du - şılık matbuatta dışan fırladı. İki 

ıtltıtı hiç de!.oldukları için para sahibieri ve hatta memleketin ma- rurlar mı? Bir taraftan valiler birbir- öyle çirkin bir dakika sonra, e • 
~i 11 Sekilrn·Rışrnerniş, yani li müdafaasına seve seve iştirak etme-. lerile yarışa çıktılar; bir taraftan satış münakaşaya sebep oldu ki o günden ılinde buruşmuş bir gazete ile ıçeriye 
~~t Ilaraya ıkt olrnasına rağ- ği isteyen küçük halk, istikraz tahville- memurları kendilerini göstermek he • sonra Naşit, yalnız isminin ve şiirlerinin girmişti. 
vater ll hı h. b' 1 b w Al d ~~ ,..,.i . ' ıç ır em rine karşı büyük bir a ilka göstermişti. vesine düştüler ve u müsabaka için- değil, edebi varlıgının da bir paçavraya - Nah.. Bak işte... tın a büyıik 

abRtctn~:~ ~~lbbuki biz- Biz bu alakanın her gün nabzını din- de, paralı gördükleri insanlardan bir çevrildiğini görmekten müteveHit yeis· harflerle «kıymetli şairimiz Naşih ya-

a,larn ıtı aren al- ler mevkide olduğumuz için çok sevi- istiyene üç vermek üzere tazyik yap- le fstanbulda kalmanın bile kendisi zılı. 
ıftı. Bir aralık niyor ve bununla iktifa edilerek tazyik tılar. (Arkası var) için artık kabil alamıyacağını anlıyarak Naşit gazeteyi çocuğun elinden kap· 

hocalık ettiği meketebi bıraktı, bir köy tı ve birdenbire yüzünü ellerile örte .. 

MUtlla Oaker Cllacyana alt a.ra defterldlr. 
(Bıt.ftarafı 8 inci sayfada) 
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Ayrıca düşünülmek üzere 
Kesbi kat'iyet etmemiş o
Ian kısun hakkında şimdi
lik karar ittihazına muhal 
olmadığı. 

6 Tediye. 
ı 

l(q <lt e ,rıa.s ıi VUkat Alki vyadis, Avukat Nurullah 
Ydıtı <tc:va ernurluğunda n: 

Yrııı a lt na ait d.l · t' K · 
1 

tı ~ arar . sıra defteri iflas idaresi tarafından tanzim ve daireye tevdi e ı mış ır. aydı talep 
a"~ Qrc "~rıı d h' "ht · ı ~ '<~~k ~edile . en veya reddolunan alacaklar miktariyle bunlara ait sıraları a ı mu evı o an ve 

~f!.tı it~ a ka n ışbu sıra defterinde alacakları tamamen veya kısmen reddedilmiş olan alacaklılarla ka
~ 1iiOi 1 ten r~ı itiraz etme k isteyen alacaklılar icra ve iflas kanununun 235 inci maddesine tevfikan 

l'ı {ıı i~· il.ltıcakıeş gün zarfında ifHis kararını veren İstanbul İkinci Ticaret mahkemesinde itirazen dava 
" 1tıc· ılar ttıe11 1 toPla ına konkurda to teklif etmiştir. w • • 

"ey, nma sı 20 ;ı /9 3 7 Cumartesi günü saat 11 de tayin edilmiş oldugundan mezkCır ıçtımada 
ta.ınarnen kabul edilmiş olan alacaklıların hazır bulunmaları Iüzumu ilan olunur. (23576) 

öğretmenliğile Anadoluya gitti. ~~~~~nsız bir vücut gibi sandalyesine 

* 
Yıllar rüzgar gibi geçmişti... N aş it 

vakit vakit içinde kıvılcımlanan ateşi, 
yalnız kendinin göreceği ve okuyacağı 

küçük bir cep defterine akıtmaktan 
kendini menedemiyordu fakat bunları 

yeniden kitap halinde ortaya atmak fik
ri tüylerini ürpcrtecek kadar onu kor· 
kutuyordu. 

Hayatına büsbütün başka bir çığır 
vermişti. İstanbuldan ve Avrupadan 
getirttiği kitaplarda köy hocalığına da
ir derin ve uzun tetkikler yapmış ve 
mektebi büsbütün yeni bir şekle sok
muştu. Anadolunun bu uzak köşesinde. 
İstanbulda bile bulunmıyan modern bir 
köy mektebi yükselmiş ve bu mektcbin 
şöhreti yavaş yavaş yayılmıya b şla -
mıştı. 

Fakat bütün bu başka sahadaki çok 
verimli muvaffakiyetler, Naşidin ru -

hunda boş kalan yeri dolduramamıştı. 
Bu boşluğu hiç b.r kuvvet dolduramaz
dı: Ne köy çocuklarının kendisine se
verek bakan göz:cri, ne memlekete 
faydalı bir mües;:,ese kurmak se-vinci, 

Bu, iki ay evvelki bir gazete idi. 
9'enç bir şair, bir kaç sütunluk yazı -
sında, Naşidin yirmi sene evvel çıkan 

kitabından büyük bir hararetle bahse· 
diyor ve onun şiirlerini birer birer tah

lil ediyordu. Bu yazının sonunda şu 
cümle vardı: cKendi nesli tarafından 
anlaşılmamış olan bu büyük ''e «duy
gulu şairin bir gençlik resmini neşrc -
diyoruz. Bugün o sağ mıdır? Nerede • 
dir? Bilmiyoruz. Belki de ölmüştür; fa
kat bugünkü gençliğe düşen vazife, 
kendilerine yeni ve zengin bir yol gös· 

teren üstatlarını, sağ ise, bulup ona la
yık olduğu mevkii vermek, ölmii~se, o
nun hatırasını canlandırmaktır.» 

Naşit bu buruşuk gazeteyi günlerce 
gözü önünden ayırmadı. Kendisine ait 

olan yazıları yüzlerce defa okudu .. o .. 
kudu ... Kulaklarında küçük Mu tafa
mn çocuk sesi: 

- 0 ... Sen misin? diye çın!arken, 
içinden taşan ve biitün mevcud:yetini 
zevk:e titreten başka bir ses: 

- Evet. .. 0 .. Benim işte ... Ce,·abını 
\'eriyordu. 



IKIHCl KlSlM A;. R. Yazall: Cel61 
Prenses Emına kaşlarını çattı: "Korkuyorum, dedi ihtilal 
başsız kalacak, halk Çarlığı bn:akıp birbirini yiyecek!, 

- Sonra.. başka 'Bir beyanna tm!: iş- J - Oo f.. Bu, çok enteresan.. •• Rica 

MahkUmlardan biri Samayı öld ·· 
kalkt · "Bana büyük fenalık ettiıı cileri, amefeferi, askerleri grev ilan et- ederim. Emma.. Bunlardan. aklmda 

meye sürüklüyor... Bu, daha fena. :kalan parçaları söy;liyebili17 misin} .. 
Memleketin bütün kuvvetleri, bit anda _ Söyliyebilmek değil.. hatta, a:y;
felce uğrıyacak. O zaman, düşman or- ııen okuyabillrim... Çünkü.; ÇBr:içe 
duları da derhal gırtlağımıza basacaL bu müsveddeleri bana v.erdiği zaman 

gineşi gösterdin hayatı sevdir 
- Hiç şüphesiz... . (Ania) [t] geldi. Çaroviçin, kendiili - Bu adamı cezasız mı bırakacak- rnek için kendine güvenebiliyor mu -ı - Haydi, düşün~ 
- Daha sonra.. başka bır beyanna- ni görmek i~iğini söyledi. <}ariçe sınız ~ sun~ Şimdi ayağındaki ıın 

me de; aç nal kı yağmacılığa teşvilee.: de müsvedde defterini bana bıralt tt, - Yann:. düşünürüz bu ifi. Ölüm mahkumu birdenbire ,aşala-ı ğiml 
çalışıyor ... l!>epolarda yüz Binlerce ton gitti ... 0 avdetı eelinciye Kadar. bun • * dı: Diye bağırıyo,d&l-
yly,ecek ve içecek var; Öunlar, karnı-- lardan bazılarını kopye ettim ..• Vaktiı Ertesi abah: Sama erkenden uyan- -Ne o .. ). Benimle gürefmek mi iıY Ölüm mahkıliJI11 
mızı doyurnuya kafi diye, halkın ec bu llareketim, terniye ve ahlaka biraz mıştı. hler zamanlcinden çabuk: giyin- tiyorsun} 
hassas damar~arına basıyor_ • .. aykırı düştü amma, ne yapalım .. Bir di .. yanına. Uraııı'ı ve zenci uşaklannı -Öyle ya. Mert insaniBT için gü • 

. - Bu hepsınden. fena ... Eger boyle iRtilat arifesindeyiz. Belki, tarihe Hi _ aldı .. madene gittiler. reşmekten başka bir yol var mı) Han-
bır harek~~ ol~~sa, :ephe aç kalır. zım olur diye, bu işi yaptım ... Lutfen İ.şcileı: oca.kla.rda yeni. işe başlamış - gimizin sırtı yere galirse, 0 ölümün 

- Ta~ıı ~-e~l mı ya~_.. . Öana şu çantaını verir misin}.. lardı .. Uran biraz ilerdeki bakır ocağı- kucağına düşer. Bir insanı arkasından 
Kısa bır sukut devresı geçtı. Prenses <::em il, masanın üstündeki çantayı nın başında. ayak..ta duran üç iş~yi gös- veya haberi yokken: vurma k, insan: -

Emma.r kaşfarını çatarak ilave etti: aldı. Prenses Emınaya uzattı. Emma, tererek, Samanın kulağına.: Iık mıdır} Buna kahpelik demezler 
. ~ Korkuyorum .. çok korkuyorum.. @ntayı. açarken; aülümsiyerek Ce _ - lş.te bu adamlardı.. mi? Haydi çık meydana bakalım .. 
ıhtılal,. başsız kalacak... Her: tarafta, "li •. .. baktı. E>iye seslendi. Sama kılıcını uşal 1'0\nndan Birine 

1 • mı n f.UZune . S . 
tehlikcıi bir anarşi başlı yacak .. o zaman _ Azizim ı.. Senin ruhunda, ne ka- ama. işcilerın yanına soRuldu. B un- verdikten soma, mahkumların arasın-
halk. Çarlığı bırakacak.... v.e, birbirini dar coşkun bir aşk olduğunu. bilirim. ların üçü de ölüm mahkumuydu. da silahsız olarak dolaşmağa 
kıracak. . Fakat şu mekJ:ubları okumadan evvel Samaı. bir gün Önce bunlardan birine başlamıştı. Kendisini öldurmek istiyt>"l 

- Pcrdon, Emma .. hır şey soraf.tm .. sana şunu söyliyeyim ki; bugün beş kuyu başında su venniş: ve dinlenme-- mahkfımun dili mi tutulmuştu~ .. Bey-
acaba h~~et ne _düşünü:y-or~.. çocuk anası olan .. ve tam kırk yaşın _ sine müsaade etmişti. • nine inme mi inmişti? Samanın: c1 Bir 

- Hükumet mı 1 ·· Artık ıdareden da bulunan Çariçenin aşk coşkunluğu MahkUmlar Samayı görünce bir bir- insanı arkasından vurmak insanlıK 
~ea'u.:l -~ir -~~kı1met kuvveti kalmadı karşısında, solda sıfir kalırsın ... (:A:k- lerine ba.laşarak:: mrc!ir~ Buna kahbelik deme%:!er mih 
~· · · Çn?kü ış: ba~m~ olanlar:, bt~ 'q- efamar) illetine uğramıf olan bu ka _ - Acaba bu sabah neden erken gel- cümlesile biten sözleri, mahkum un 
Zlyet karşısında hıç bır şey yapamıy;a- dırr dünyaya yalnız aflt ve. şehvet i _ di) kafasında canlanan ve: ye.rleşenı fikir.. 
uklarını biliyor.la11. Onun için sadece Çl·n' l ı· <~tir. fiatta. memlek t" kasıp Diye söyfendilet-. leri, coşkmı bir sel gibi nasıl da kö -
iht·ı~ı· ·ı~"' L~ • ge m T , e ı S hkA I d ı au, sı cuı mıv-ıetıle kuşılamıya ça- leavuran, bül'ün dünyayı ateşler için • ama ma um ar an ilk önce tanı- ıtünden yıkıp dev.irmiştil O fimdi bu 
lt~Lyoıı:lzr k-L · L-Lh L-_L b dığı adama sordu: merd :ıabit önünde öoynunu b:::1..........:::... T • . de yakan ŞU aD lT V«t ILilll ar WliD ir u-.. u"""i' 

- Oy~daÇariçe~k"-' le, onun nazarınd~ a11ktan ve şehvet- -Rengin bugün çok sarı.. hasta bir tazı gibi. elleri göğsünde ve: hare -
- ' aynı ırutt-... ten aonra gelmektedir.. Görüyorum mısın ~ ket?iz duruyordu. Biitüıı cılüşündülc. -
- E, ,..buna muk.tedir.- olabüec:ekler L~ b .. 1 · · kab 1 t kt t ed Mahkum birdenbire irk.ildi: lıuine ve söylediklerine piJnnan:. oldu -

ıw, u soz eı:ımı u e me e er - T-· 

mi~... düd. ediy,orsun. Hakkın var. Eğer bu - Bunut hayatta iken babam ğm halinden ve yWriinde beliraı. ça -
- Hiç zannetmiyorum ... Ve bah • ı_t bl .. 1 · 1 .. d' bile. sormamıştı bana ... Hayır, hasJa silerden belliydi. Sama: 

ı . mct&o u arı aoz erım e gprmesey ım, 
tl.. htilalin ilk dalgası altında ezıle - be d ~ "b" d"" .. b·ı· d" F değilim. 

Bir daktorun eazib 
SoliDU!f ve \)umştml4 bir ~'/ 

GE.NÇLiC'a.INI IADE EP 

'- n. e sen ın gı ı uşune ı ır ı m. · a-
ce~ varlığın, Çariçe olacağını tah - '- h 1 I ,, l - Ya nexin var~ Muztarip görü -· d" .ıı;:at; epai de ingi izce o ara.ıı;: yazı -
mın e ıvorum. I .. .. . nÜY,orsun ~ Karnın mı aç yoksa ... _ A. ı , mış o an tam dort yuz orr selC:ız ınek'" 

cauar.. ı: r:.. . . 1.! u li - Hayır, mellaı Hayır.. ben ne tuo yarıçenın ner an artan aşx: eye -
- Bu hususta, en küçük f>ir tere~ r: I b"" .. 1L h·:.ıı muztariöim .. ne de karnım aç ... 

d
•· . can ve g_aıeyan arına en uyux:- p :tp . 
ude bı le lüzum yok ... Şimdi, ben ne- ..1! Bu k::.·bl r 11 • Ve elınden kazma yı atarak mırıf -. . • aır... me •u amr Henten nepın 

red en gel ı yorum, l:ıılryor musUTT) •• d • .. 1 I I b 1 b"t lrt dan dı: e, Tu cum e er e aş ayıp ı me e -
- flayır. dir ... Dinle... -Senin gibi temiz yürekli oir ada-
- Sar~ .. hatt~ })!Zza& Çat-içe • Ded"kt sonr t d" ma kıymak istiyen. öir arlCacfa.şım var . _ ı en a, çan asın on çıKar· 1.!. 

nın yanından ... Onu, o kadar m öte - d - tl k w b l di uurada. Ona kızaını m 'ben. 
• •• •J_: 001c1 1_. eli" ıgı no arı o umaga aş a ı: N kı . . 1.! • 

essır w WIUUWM7- uııuın. 111.. tes tye (B" " di.. ı ) ,.8 - eden ymak ıstıyor oana? Ne 
ı:_ _ı...ı - enım., en se~ vım ..... \ e- be 

~euıo ... um\ . A • • yapmışım n ona? .. 
To"\._ _t:... • • ıı nım, yegane servetım 1..) .. (Benım, N 1.! •• • 

- u.me.110~ ııazı~et'ın vanarnetini . . .. . 1 ) (B . - e mi yaptın~ En ouyük fenalı-
1,_ d "d h t . ' eıeı guneşım .. .. enım, sarışın nu· w 1.! •

1 
· 

Htıx oo a ı raa e raış. . ) (1:1~- _ h ) gı yaptı.tr sen ona.J Fili#. oı naiyerek .. 
E _. r- :nıml.. .. .IDCII~ co~turan ru uml.. •• S . kA 

- Vo:a •• ı:.vet amma, pek geç... B lar __ . LL bl hitabl ı._ .. _ ama hayretle mah umun yüzline 
IIJLJ~~ ,._ •• un , IDC.JW:U arın atı, vet LMLf. b k İ d~L 

- reJ(aı .... '.r<lr.ıçe, ne Ji~ıtı.. l "-- B 1 d ı__~- teL a ı~rdu. ş_çi hacağın OAi zincirleri • 
N ~= k anCJÇM:W"& ·- un ar a• sonwur...~ ~ı,;;J8- •. ı 

- e wyece ~ .• Kendini miid"afaa . . . · . k w -L-l! goatercli: '-
k . . nı sevt:n, mınımını BISClF,Din, ea ~ 

etme ıstıyor._ Vazi~tia .. bu hale "-~ _ı_~ • k _, ___ L-baıl -\ -Ona hay,atı sevdirdin_ ya-..nak Ji · ~ _r .OUSe~KnDC 'Ye O şantiMaDili Bii1 -=•~- ~· • 
• mesın _n uQl'ayn hiç BiT mes .. uliyet (Seni, takdis ederirm. SeuiJL aziz.deııe Ze'Ykin.i verdin~ Halbuki o. bundao 
kabul et.mı s·· .. L.._L__Io;.__ • r:.. -lll 

- . XV- utön KlWiluıstT, '.:1'4 - benziyen çelireni.. o &em~ pı; - sınırat c:ı y,ıl da Jaşasa, gene burada 
tm aczınde ve iradesizli~nde bWu. - tlaıwıu. €) mult ' ak ~ltmıU c;; _ öleceğini biliyor: Hayat sevgisi uya~ • 
yor .. Onu, iyi bİr hük:ümdar yııııpınek p ·• -~ · JWD)• ~"' ULL- •uaa=- dı fimdi onda. Bende de. uyarıdı va .. . • k J C, oper, •ı-nm '""" ,lı'Uiaı.- _..,.- ~ • 
ıçın ~o 9.llfbm: fakat. muwı.fiak o - bıdılr ·ı· 'lı..t!L.:__ cı.:.__ t:elcmıı. telı:- hele şu zincirTeri ayağ}mdaııı bir ~öz-
lamacıL di; ~ c k-.-.ıım wıaua', • 

m; yer. ııar bueeleır. .• )r." (DÜJli P.C~ aen:i: dü _ aefer. Artık ölmek iBtemıY-oru.ın ben de. 
-Tuhaf şey. tünmekten. uyttyamadun. Bütün geu, fakat; ben. onun gibi tekrar l:tayatı ee-yı.. 

. -:-- Ası~ tı.ıhafı.. ı,u~- . B.oaı bol Jaat.li1nı bıcakJa4ım) .•• Al saua. da- direıı. adamı öldürmek değil, kaoilse 
ıfi.liasını ~- etmek ıatdi. Mtıhtdi! L "b L~ -- •• ı (' A ıı_ı._ ona öm.ı:ünii.ıı. h.en•ini vermek. iat.iya-bD:ihlerd w ... aan ııu. QJm~• • • ~ ıamar.. - ---

.. e ~ yazchğr. nıdrtızblaaa ladık, mdağim. .. Jilenim.. lialbi.wa ka- rum ••• 
musveddelerını gösterdi. Sam ·k d" k d" e· 
-··············- cası)... a en ı en ın . 

-··--··········-···--·-- Cem iL dayanaın.adı. - T ankut doğru söylemiş .. bu he-

Nii'fı.efcl - Kalhimiıı. kocaaı.. Biaim, ea]d rifler ~nmardıkca her şeyden ÖDııe ha-
E CZI/Uielel aekadan şaUler.iA. bile ai.l.ıoa.. rtelmi!IICJI naı ..Jdıl\111ak iariyee.et..len.. 

Rn ıcce. DÖbet.çJ. o1ua eıııun.a. ._ Ilir. tav.aii... IDipt- mml<:Usn.ak bill ~ adı111 il 
lardır: - Y' ba ~ na ~l' ... ri ye- ,.;iriilü": 

.a •• anbul cihetincfekilu: 6Vücudiinün hütiin. ae.vimll k.öf,eleri • _ Hangi ocalha çafi{lıyor o .. ~ 
Alc.sarayda: <Etem Pert'evı, Alemdar- a4. muhabbet ve..~ •ıu ve.:ipe- _ Işte pacıkta. Ve gözleuiııiı sa _ 

cia: (Sırn ftasimJ, Baltırköyünde: eMer- rim.) na dikmiş, aç kurt gibi bakıyor .. J 
Jaez1, Be-zıtta-: ü!elltıs), EtninlfDünde: Vay caruna... Azız" · 1:":_~ -~ 

<3~ - ı m ı:.ınma.~ Sama yüksek sesle bağırdı: 
tA. Mna83'1lnJ-, Ptmer<ftr. ('EmUyadl,., Bu kadın, bir imparatoriçeclen zi):a~ H • _ b k B 
Eac...,.llllrükw. <Soau, SüçillQallar<fa;.;_ __ ı, ktu - eyyyt .. Bana a . uraya gel 

ta.t;A me pqu.su. b k I ı S · · b · ··ıd·· k · {öF.ı anı ııwiüsn .. llamat.ya Kocam us~ E. u_,_ ~k t d .. le 7 _ a a ı m en mısın e nı o unne ıs-
- . rıaıu a en e. oy. .•• L.Btenı . hk" 

tı.ıacıı.: (Rld9&11J, ŞelireminJncüt: (Al- b k- :r: b .. I .1 all r_ k tıyen ma um~ u a.wn, u, soz erı e zav ı ~rı en-
:unııu Şeruıa.debaşmcia;- <:ismau l!ldlr- dine bağladı. Onu, bütün tahakküm Iri boylu, uzun sıska hacaklı bir a-

. d · lt Id ş· d" b k, dam, baldıriarına dolanan zincirleri 
B~ c:ihetindekUcr:-

c .ltnda; <Huseyın llüsnü>. Hasköy
de Llarbut l, Kasımp~d:ı.: W asıt), 

Mcrl<c7. nahlyede: (Della Sudal, Şlşllde: 

fN"' cclran), Taksiınde: (LJmoncl-
yan l . 

ı: ktidar Kndıköv ve Adal:ırd:ıkiler: 

1 y;\ikncfadn : IMerkezı. Hi!ybelldc· 

(Yn ~~. Kadıköy PazaT yolundır (Rifat 

l Mul "r), Modadıı.; (Aliıetfdln), Usktidıır 
:l'mrn~ormr: (İmrahor). 

1 

ve ıra es ı a ına a ı . . . ım ı a sa-
h ··LA t. :hı · .L! b" ktub tarıyarak Samawn yanına yaklaştı. • na u.ıı;:.ume ~er.ıne aa.ır: ır. me 

ok\: yayım. Bu kadının: resmi i.ş.lerle, - Benim.. ne istiyorsun benden} 
kafb işlerini birbirine nasıl karıştırdığ~· Şimdi de alay etmeğe mi geldin yok -

1 k D. I ' B sa oenimle .. F ıu an ıyaca ·sın. .. ın e... \:... ütün 
anlatmak. istediklerimi ifade. için. ke .. Sama belindeki kılıcını arkasından 
lime bulamıyorum. Kalbiın, taşacak gelen zencilerden birine uzattı .. 
c!~recede doluduı-. (.Arkası: val') mahkuma dönerek: 

(1~ Çaricıanin,. eıı ~ll ( cia ,, .. 
____________ ......,.J .. dıonijr)ln. 

- Bak, dedi, kılıcıını da attım .. ya
nıiiB1 senin ~ilir mahaz. fl! ~plakt CJÜL
r• pltyoıaa Naal lwıaimic euı.~-t-' 

Viyanada bir tıp mecmuası, dün
ı:ayı bayre.tte bırakaeak fennin 
aan.. u.furini ilan edi~or. Buru-

.pıklllltların ,alnı2 seHbit mhu.rtı 
de~ izali!.. pre.siD:i <f~ bıdmufjlar:

m. Aııneler; hatt;i; ~ aımeler; 

artrit- gençlik zamanlanm:faii t32e
ve a~rk tenlerine kavuşaoHirler; 

'O ve 60 y~ların<fa olan kadınlar, 
gençliklecindeki :y;umırpk ve hu
ruşuksuz bir cilt teıninine muvaf-
fak olabilirler. Buruşukluklar, ih
tiyaiadığımız vakit zuhuı:a Jelir, 

c:iıl4: bazı canlı ve besleyici •n -
surları kaybeder. Bu unsurlar, 
şimdiki kemali itina ile intihap e
dilmiş genç hayvanlardan istihsaı 

edilmektedir. Bunlarla cild lMslen
diğiı takdirde tazele.şir ve pnçle -
'J(ıt D,te; Viyana Üniversitiesinde 
pro!Wör Doktor Stejskal idaresin
de yapılan keşfin şayanı hayret se
mereleri bu profesörün keşfinin 
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Tiirkiye Ziraat Bankasının Tevdiatı 
Hangi Ş. veya Sandığma Bankamıza tevdii 

Yatıran yatırıldıiı Tarihi 
Miktarı 

T. L. Adresi ve Hüviyeti 

lat~Ida 
-----

latanbu!da eski evrak memuru 
~radikmenden Ihrahim oğlu 

te li~ Da.'VUlbazdan Dip 
le 0 'i aıahtaıtan Mehmet oğlu 

• .. A rdıç alanından Kara Haaan Qğlu 

Dr. Purumut oğlu 
-

Ö~er Durmuı oğlu• 
kara Kullukçu oğlu 

-
konyada S nci Kolordu Musiki 

~~~~ünde Keçiborlunun Eber 
MYlinden Türkmen oğullarından 

Usa oğlu 
Mudanya lı 

-Cüın..::L b •. De • "K am arı memuru muavını 
A Veci oğlu lapartada 
dapazarının Hoca Zade Müslim 

Ina-hallesinden 
Y·· .... 
D~~aılden Molla Mustafa oğlu 

uaer karyesinde Eğnetli 
kara Senir mahallesinden Murat 
oğh.ı 

~nlunnın lldazım K. den Kanti 
oglu 

Orhangazinin Karsak K. den Hü
•eyin oğlu 

-
Ma d'baDi muhaaebei hususiye mO· 
6rü 

-
-
-

- . 
-
-
-
-
-

~11ında 
~ ~nlndda Ziraat Müd. 
~dık• 
1r _ ıye hananda Hocazade 
~dık ...... L diL. 0 Yünue Rızapapda Duvar· 

1 No. 23 de ----~ lruaamda Haaköy Merkez 
d olunda jandarma efradm • 
1~ Ataiılnçlı köylü Ozeyir oilu 

' ' ~ bul Yenipostane caddesi 1 · 
lt-. J'acli IDajazaaı No. 13 -

~a-ıı· · \J ı lbaclıeni eaki 1ube katibi 
~Ciprüde küçükzabit 

Murat oilu 

Matltaacı 

Ayıntap Meb'usu Ragıp 

Kendisi 
)) 

) ) 

)) 

)) 

) ) 

Kendileri 

Kendisi 
) ) 

Osmanlı Hililiahmer Cemiyeti 

Klçiborlunun Eber köyünden la-
mail anası Gülaüm 

Kendisi 
)) 

)) 

) ) \ 

J) 

lcra Dairesi 
Kendi• i 

)) 

)) 

)) 

Fatih Deatereciler sokak No. ı ı 
de Abdürrahman 
İatanbul Mubuebei Hususiye 
Merkez ki.tibi Baba 
Çemherlitatta 24 No. Helvacı 
Mustafa 
Kanıarcılarda mavnacı Rıza Reb 
yanmda Hüseyin usta 
Beykozda Çemberli Hacı Bekir 
mnde Muharrem 
Polia mektebinde 179 No. lı Meh
met 
Husuai Muhasebe tahsildan 
Kemal 

"'Husuai Muhuebe tahalldan 
Kemal 
Huauai Muhaaebe tahailelan 
lCemal 
Husuai Muhasebe tabsildan 
Kemal 

Salbat oilu refikaaı Emine 
Zeynep 
Ra gıp 
Ahmet 
Sabit 

Kalafat oilu Y orıi 
AlisKadm 
Peruz kadın 
Nikoli 
Rahiır 

Sa dullah 
Kendisi 

)) 

Ali yedi ile 
ICendiai 

Merkez 
Istanbul 
Akdağmadeni Sandıiı 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Görel• » 
)) )) 

)) 

)) 

Istanbul Şubesi 

Dinar Sandığı 

Mudanya Sandıiı 
)) )) 

)) )) 

Isparta Şubesi 
Kandıra Sandıjı 

Burdur Şubesi 
)) )) 

)) )) 

Çankın Şubesi 

Gemlik Sandığı 

latanbul Şubeaj 

)) )) 

)) )) 

l) ') 

)) j) 

Buraa Şubeai 

)) )) 

J) )) 

)) )) 

Gümüthane Sandılı 

Kaatamonu Şubeai 
)) » 
)) )) 

latanbul Şubeai 
)) )) 

· Bartın Sancbiı 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

Tekirdai Sandıii 

Afyon Şubesi 

Eakitehir Şubeai 

Erıani madeni S. 
latanbul Şubeaj 
Maniaa Şubesi 

)) )) 

)) )) 

)) » 
J) )) 

( Devama 12 inci sayfada ) 

ll/ 5/935 
) ) 

25/ 5/935 
)) , 
)) 

10/ 6/934 
)) 

)) 

)) 

14/ 6/938 

» 

) ) 

)) 

)) 

8/ 7/93S 
)) 

22/ 7/935 
)) 

)) 

26/ 8/939 

7/ 9/935 

16/ 9/9~' 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

25/ 9/935 

)) 

)) 

)) 

2/10/938 

3/10/935 
)) 

)) 

21/10/935 
)) 

26/10/935 
)) 

)) 

)) 

4/11/935 

5/11/935 

22/ 1/936 

24/ 1/936 
25/ 1/938 
5/ 2/938 

)) 

)) 

)) 

l) 

• 

2,-
4,97 
3,10 
4,04 

12,-
14,84 

9,68 
15,55 

5,78 
8,40 

47,15 

2,43 

1,54 
7,48 
2,82 

20,-
4,55 

1,83 
0,91 
1,84 

2,-

12,35 

4,74 

3,49 

4,74 

4,74 

4,74 

8,74 

1,-

1,-

1,-

1,-

5,-

0,40 
0,15 
0,40 
4,74 
4,74 

35,-
tO,-
5,-
0,50 
3,50 

99,50 

254,77 

20,-
8,-

20,-
3,-
5,-
5,-

:00,35 

Sayfa 11 

Deniz ve denizcilik 
(Baştarafı 7 inci sa:rfada) 

Zira brandaları istiap ede<. ... k kadar 
yer yoktur. Müteharrik cidarlı olan: 
ranıalar efrat mangasının duvarlarına; 
üçer üçer yerleştirilmişlerdir ve üçü ,. 
nün 4gal ettiği yükseklik bir buçull! 
metreyi geçmez. Görüyorsunuz ya!,. 
Denizaltı gemisinde askerlik etmek i'
çin insanın herşeyden evvel şişrnan ol• 
maması lazımdır. 

Üç şi'şko, bir buçuk metrelik bir yer 
de üst üste yatabilirler mi h iç? ... 

Birden bile süvarinin kumanda bo-o 
rusundan ses aksediyor: 

- Dikkat!... Dalacağız!... 
Denizaltı gemisinin baş tarafına bir 

göz atmaya henüz vakit bulamadık. Li 
kin süvarinin, motörlerin homurlusu• 
nu bastıran, sesinin ihtizazları henüa 
sönmeden bir klakson sesi işitiliyor. 

Bu klakson sesi süvarinin geminin: 
köşkünden tekne içindeki mevkiine :iJl 
miş olduğunu gösteren bir işarettir. 

Derhal kaportalar, kapaklar kapan .. 
mıştır ve göz açıp kapayıncaya kadar 
birtakım valfler çevrilmiş, kolJar, JnJI 

nivelalar döndürülrnüştür. 

- Hazır!.. 
- 12 metre ... 
Su şeametli bir bınltı ile sahr:ınçla• 

ra doluyor. 
Şimdi suyun altındayız. 
Hiç birşey görmedik, hiç birşeyin faıı 

kına varmarlık değil mi aziz okuyu " 
cu .. . liıkin buna rağmen artık biz di 
niz sathının altındayız ve gemi kaybo
lurken hasıl olan köpükler, talaturo da 
ğılmış, yok olmuştur ve denizaltı gemi 
sindeki 40 kadar zabit ve neterk heı: 
ikimiz de birden bire balık :lluverdilt. 
İşte bu kadar ... 
Şimdi biraz sabırlı ol da bu son sie-

1ern denl7.altı gemisinin torpito hücu• 
munu, top ateşini ve gece baskınını sey; 
redelim... A. Cemalettin Sara~oğlu 

1 

.... ·.·········································-·······---Ist anbul Dördüncü icra Memurluğuııdanl 

Tamamına (4760) lira luymel 'takdir ola· 

nan Tata~lada Punçci Biristo mabaUesinbı 

Tatavla cadde:slnde eski 39 yeni 216 n•rnaıaoo

h iki tarara ınukJaddema Kaliyopi eb'eYDl lft• 
kota Galanos ~e Kleopatra haneleri ~ 

larara Viniros Ye Ehalini mensill ve ~abçell 

tarafa rabii tariki am ile ınalulut kaydea 
miktarı zirai pyri muharrer ve mahaD~n •• 

ınum mesahası lfH nıetre marabbaand:ı ıl
rüle.n ve 62 metre murabbaa mahallin blna71 

üı &aralı babçeyi teşkil edea lıilme " lle
den duvarlara kargir olan maa bahçe bir ıı.a 

hane dairemixde açık arUarnaa De satalacak• 
tır. Enafa: ~mlr kapısandan Içeri l'irUdlt• 

te mermer antre bir koridor herinde lkl .. 

da bir kiler kresimin bir taras. Bodrum kati 
Ç:nna.to blr koridOC' üzerinde merdinu aJii 
kililirlük bir oda temini çimeato aı:ırranıa 

orakh bil' mutfak ınermer mosluklu bir ya

lall ~~ır ka:ıana beli bir Idier. Blrlnel 
bt: atr koridor herinde lkl oda (birimle 

INaiken Iririnde ~kma vardır.) Zemini knll
mln tennoıdfoatu banyo. tkmel kat: Birind 

katın aynı oJap baJı1'o yerinde mutfak ~ .. 
lafranra hdl lkl tara.<~. Bab9ede meyv:\ a• 
laçları n müljterek bil' kayusa umiul , •• 

nıeoto reamti malıanı Yardll'. Elektrik ıni " 

havacad :meft11ttar. Meskiir pyrlmeıakutiıa 

tanaanaı açık arttırmaya n,a"edlha~. 

ArUınna petlacltr. ArttırmaTil qtlriJr e
deeek müıtterlleriıl kıymeti IIUihammeneaıJa 

9"o '7 ,5 nisbetinde pey akçeSI 'leJ'& milli 1* 
1 ba.nkanın teminat mektubunu hlmil olnıa· 

ltara icap Mer. Mütenklm nrrl. tan~ifaı, 
teny\r'ye we ..akıl borçlan borçluya alttifır. 
Arttırma prtna.mesl Uan taribinden itibaren 

da.irede m.'\halli mahsusuna talik edil~rek· 

ür. JYrinri arttırmasa 25/'21193'7 tarihine :ıni-ı 

aa4il pe~embe rünn dalrenıizde saat 14 Clen 

16 ya kadar lcra edUt>cek. Birinet artttrmada 
bedel, kıynw:tl mahammenenln ,.o '75 ini bul

daP takdirde Wie bıralahr. Abi taluUrAe 
son arUırmanın taahhüdü baki kalmak fıaeıe 

arUırma 15 rün daha teladlı f'.dilenk 
12/ 3/ 1937 tarihine mii.qdlf CUJD& &'Ünü saat 
lt elen 16 ya kadar daireele TaPdacak ikJnd 

artbnna netleetılncltı en ~k arttır:ınııı h

tiin4e btralulaeaktlr. %0f.l numaralı icrı& w 
ınü lı:an•mınun JM ınca maddesine tevl ik an 
baklan tapu sidller:ile sabit olmaya n ipotekH 

alaealılarla dltv alakadaranın ve irtifak 

haklu sahlp'erlnln bu baklannı n hususile 

'

fal& ve ma'<arlfe dair olan iddialanm ilin ta

r ihinden ltlbaf'fm !O rün urfanda evrakı 
m&bltelerile birlikte dalremi%0 bildirmeleri 

Jflsınulır. Aksi takelirde baklan tapu sicjUe

rlle sabıt olmıyanlar satış beclellnln paylq

ma.~ ından h a riç 'kalırlar. Müterakim verıj, 

unviriye Vf' tan~flyt'den ibaret olan be1edi

Je rüsurım ve vakıf karesi n n senelik n· 

kaf taYisi betkli müzayededen tenzit olunur. 

Daha fazla ma\ümat almak hıtcyenlerln 

936/31Z5 nwnar~h d~yada mevcut evra:t ye 

ma hall en ha--t~ ve takdiri lu:ymet n {lOrınıa 

1irii.p anla)'aeaklara ilin olunur. (2 5J4) 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
(B•ttaraf• 11 Inci sayfada) 

Türkiye Ziraat Bankaamın T ovdiatı 
J(imin namına yatırıldığa Hangi Ş. veya Sandıfiııa 

Adı Adresi ve Hüviyeti Y atıran Yatırıldıiı 

Süleyman ağa 
Perişan Hanım 
Mehmet 
Avakyan Artin 
Karabet 

Manisada Kendiai Maniaa Şubeai 
» » 

Bekir 
Mehmet Ça VUJ 

İst i pan 
Celal 
H aF 

Ali Rıza 
Abdürrahman 
·Ali 
Ali 
F atma Ze-hra 

Necati 

Hüseyin 

Hüseyin 
~evfik 

Nazım 

Ahmet 
Ali 
Ihrahim 
Nihat 
Kazım Miralay 
Halil 

Hüseyin 
Süleyman 
Ali 
Ahzıasker Ş 
Zülfikar 
Mustafa 
Emin 
Memdub 
Levazım Reialiği 

Muhasibi Mes'ul -
lük 
Halil İbrahim 
Ömer Ali 
Dinar Sandığı f 
dare Meclisi aza • 
ları 

Ali onbatı 

Hasan 

Mustafa 

H. Ali 

Arif 

Hacı Mustata 
M. Ali 

Alanyada M. Rifat evinde 
Koçhisarda 
Bodasyan Karabel 
Ankara Hakimiyeti Milliye mat-

haası 

Mihaliççik hastane emirberi 
ıı hastanesinde 

Sivas Ermeni kilisesinde 
Ankarada Binbatı 
Silvanda Alay 7/2 de 

Alatehir Bedestan altmda 
Hunuada F. 12 A. 35/2 de 
Eakitehir Banka civarında 
Eakitehir Banka civarında 
Ankara Hacıbayram mahallesin • 
de m-..kim Mehmet Fevzi kızı 
Ziraat Bankası aabık idarei mer
keziye 1 nci Ş. tetkik memuru 
Merzifonda 

Merzifonda 
Trabzon da 
latanbulda 
İzmirde 
Çatalca da 
Konyada 
Ziraat Bankası sabtk fen memuru 
Bandırma 61 nci fırka kumandanı 
Turguttan GiritH 

İbrahim oğlu 

Kırtehit 
Harputlu 
Tahir oğlu 
Musa oğlu 
Muallim 

... 

Karakol kumandanı 1 

, 

Diyarıbekir süvari fırkaaı 3 ba • 
taryasında Balyalı Mustafa oğlu 

. Erzincanda Leblebiciler çart••ın • 
da tabak Emin oğlu 
Belen Kebir köyünde Arap Ha • 
aan oğlu 

Kıtla köyünden Develi f lacı Ah
met oğlu 
Akkocalı atİretinin Hırıkırı kö • 
yünden Recep oğlu 
Sübüller köyünden Sağır oğlu 
Ditikar mahallesi Şerif oğlu Ham· 
zabeyli 

Ahçı Agah uata Sakiler mahallesinde Kayacıklı 

.Ali oğlu 
Emine Selimtahlar .köyünden Sarabat 

maballeainde Hasan oğlu. Hakkı 

karısı ve Akif kızı 
Emine 

Musa ve Hasan 

Mehmet ve Halil 

Abd' 
Fatm& 

Mustafr 

Recep 

Hasan 

Hafız Hübeyin 
Nazif 
Abd ·jrrahman 
Ali Rıza 
Zeliha 

Selim!ahlar köyünde muk im Ya-
veyler mahallesinde Akif karısı 
ve Hakkı karıaı 
Evrenöz köyünden Kalpak Meh -
met oğu1ları 
Tikre~ köyünden Kürt Hasan oğ
lu 

Selim§ahlar köyünden Akif oğlu 
Sarıçalı Harmandalı köyünden 
pehlivan Ahmet kızı 
Saruhanlı Hacı Bodur oğlu Ha 
aan hafidi H. O. 
Akhisarın BekiJer köyünden Ah
met onba,ı oğlu 
Deveciyan mahallesinde Hacı Şe

r: f oğlu 
Alaybey mahallc<~i" c!en Ali o<Tiu 
Alaybey mahallesinden Ali oğlu 
Çobani~n köyünde Yunus oğlu 
Beyoba köyü den Hacıkolu oğlu 
Deveciyan mahallesinde Ali Ağa 
zade Mehmet kızı 

Mülga Ankara Ş,. 

Ziraat Bankasa 

Bay Oaman 

Bay Cavit 

Bay lzzet 
Bay Hüaeyin Hüsnü 
Ziraat Bankası 
Bay Mehmet Eczacı yüzbati 
Kendisi 

Beyköyden T ataçzade Mustafa 

Balyada Haaan oğlu Hilmi 

Balyada Maiaralarda Veli oğlu 
Zeynel 

Kendiai 

Kendisi 

)) 

)) 

)) 

)) 

, 

)) 

Kendileri 

Kendisi 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

n ~ 

Afyon Şubesi ,, )) 

» )) 
» )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) ,. 
~ )) 

)) ,. 
)) )) 

Merkez Şubeai 

,. )) 

)) )) 

,, n 
, )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Ketan Z. Bankaat 
Merkez Müd. 

Emirdağ Sandığı 
)) )) 

') )) 

1) )) 

t> )) 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) .. 
)) 

)) 

)) )) 

)) )) 

Dinar Sandığı 

Balya Sandağr 

Balya Sandığ· 

Maniaa Şubeai 

)) )) 

)) . 
)) )) 

)) 

» 

)} 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

• 
• 

)) 

)) 

' )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

. )) 
)) 

(Devama13 üncü sayfada) 

Bankamıza tevdil 
Tarihi 

5/ 2/936 
)) 

3/10/935 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

H 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

20/12/93rl. 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

7/ 2/936 
14/ 2/936 
19/ 2/936 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

24/ 2/936 . 

25/ 2/936 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

. )) 
)) 

)) 

)) 

J) 

)) 

Miktarı 

T. L 

2,-
7,-
4,49 

19,49 
12,49 
1,09 

5,49 
4,49 

49,49 
24,49 
9,49 

13,49 
4,49 
3,69 
3,77 

68,68 

3,50 

5,-
10,-
15,-
10,-
1,25 

12,-
1,-

11,-
12,05 

1,28 
2,24 
4,34 
3,34 
4,39 
4,55 
4,29 
5,34 
4,34 

85,-
18,78 

4,34 
1,29 
5,44 

9,80 

1,96 

9,05 

6,63 

13,39 

5,33 
11,74 

9,64 

10,05 

25,54 

33,25 

8,31 

8,08 
5,08 

8,43 

5,10 

5,19 

24,57 
13,50 
10,23 
9,85 

102,60 

S ıhhi 
Temizlik 

(Baştarafı 1 ats 
birtakım deri hastaııtd 
tirirler. ·t, 

Bunlardanmaada bı t 
takurusu gibi hayv~~ 
cihan pis derilere bU 
ler. 

Derinin temizliği 
dır. Fakat çok ta ~ 
mamen mikroptan U 
miz bir hale sokmak tçitl 
lazımdır. OperatörleriJl 
çok yıkamaların ı?, "'1J, 
olan nahiyenin ilaçla!' 
diyotla temizlerneğe k 
bi budur. Çünkü anca il' 
lık sıc.:ak su ve sabun ,p 
sonradır ki ellerden alıJI 
mikroplan kalmadı~ 

Fizyoloji bakl.J1llll~ 
ehegUIIJJ"':. 

Derinin hıfzıssıhhasl 
m ın dan da son dereee ~ 
izdir. Cildin derin ve ~: ....... ..ı 
rmda, mesela büyük 
yahut cildin üzerine 
ile bir nevi verntsat 
derhal umumi ~::..dt• 

razi tagayyürat başP~ 
ki büyük yanıkl.ard~ 

.lüın gelir veyahut Y 
lursa derhal çok 
hastalıklan meydana ta 
,dimizden vasi mikY~5 . 6l 
riz. Bütün derimiz ıqi.JI ~ 
yon ıer guddesi vaı: 
yeti umumiyesi ya 
bül cdre. Bu guddelet 
.te 1 000 - ı 300 gram aıoJ 
karır. Bunun 15-20 gr :.tar 

k· b~· 
bevliye ve tuzdur ~rrt" 
vaddı esasiyesinin °rtı tJf 
.eder. Yazın çok terle ısil' 
,miz su buharı dolaY 
zehirler telclsüf edet· k 
.ki derhal bol su iç~e,ut'. 
:olarak bardak .. bar~va~ 
suretle fizyoloJik ınu 
essüs eder. . 

Derimiz; üzerindek! 
samat sayesinde ayntcilt 
neffüs vasıtamızdır. 
ehemmiyetini size 
rübeyi söyliy ~ bir 
boğazına kadar yaglı 
ediniz, veyahut gene .. 
ba_tmak şartile bir ya~ 
J{ayvanın ağzı ve bUlele 
.ve serbest oldu~u .~~uııil 
,müddet sonra oı?ug ını' 
tecrübe göserir kı ya i~ 
teneffüsü hayatımızı 
}tati değildir.. ,,.. 

"zeflP'"' 
Elliasıl derimiz u 

çok his sinirlerirnizill. 
umumi havassı nokta! 
)lassa lems yani ~u~,cSJt· 
de inkişaf ettiği bır o, 

,sıcaklığını, soğuklUgu~tıl 
yumuşaklığını, kıV~~
hut kalınlığını derıın 
nz. Bu his şüphesiz ::a~ 
parmak uçları hiZ851 

mül etmiştir. 
• . ~jJJI 

Derimizin temızlıg 
yacağız .. » . ..ıd 

- azaını-Bunu ve diger dt 
larını ikinci makaıeıt' 

Tarihten 
( Baştarafı 6 .,er 

Öz i kalesi T una d""' 
kem bir yerdi. Rus ~r 
danı ve Çariçe ikincı J' 

, bUf 
si olan Potemkın 
Orayı aldıktan sonra ·çi~~ 
tamamile zaptetrnek / 
yürüyüş yapması ki 1 

Salih paşa Koca 
mektubun u açtı: bit 

- Yeziri azarndan 
Ferman buyrulursa 
Cümle havadis anda 

Salih paşa mektubU 
bir sesle okuyordU· 

Heni.iz son 
tı ki bir hıçkırık. bir 
Birinci Sultan Harııit ~ 
yü yastıklara daha ç~fll 
zü bir balmumu rePif 

ha hiç doğrulmada 
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'~'•tar .. 
~ koyünden Tuzcuzade Hü-
1\ör~ kııı Durad Ahmet kanaı 
IL. ane nıah. Bakkal Ali oğlu 
~ta! aa~ 1 
ban · &ır m.ah. b ra him oğlu 
Oilu •tnıent H. M ah. Çoban N<'bi 

Attari-f 
Oilu oca nıah. Hoca Osman 

banaını 
l>ilıak" ent H. mah. Mustafa oğlu 
Saıtnı ar nıab. Hacı Mehmet kızı 
ç... tr Dıa h. F enercizade • 

ttp 
11 

... rtı1 ah. Konyalı Mehmet Re
lı- 0& u 

eı Yalı 
ıt_ Ya nıahalleaind~ 

hi. b .. l 
Q()Cf!afk 
fa Ic 1

· ınahalleainden Muata 
tJ tıı 

lllnca ı_.. •• 
tlnı . ~~:oyunden 
l lll oilu 

ı::?hulda 
ır Da .. 1 

.,. t.lard· 1'\i nıualliminde 
"'e • •nde 
dt i. 

~iaarda 
t.f drerrıitte 
t.f '-'laf, oğlu 
'-~hmet oğlu 
"~Ueı • bt- ıın oğlu 

idatla -t.fth.ın· K 
J,.._rt ı enan oilu ve kızı 
A a 
halıkt H 

ll~ k .. a aaan oğlu 
ş,rk~· 0

Priide 
S.tboyde Eınin oğlu 

Urtta ---------
-... 
-... 
-... 
-... 
-... 
-...' 
-... 

. ~-)~· 
O)den, 

"-·· ....... t·· ~\; oı·· T 
)ta .. _ u ot•ıı· k" ·· d M·· . ~ ... 

1 
... oyun en u • 

~ 0 8u 
11- ''ına ç· f ""'rı-Id ı tköyden Ahmet oilu 

~C). ~, .. ,;,Bekir oğlu 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) . 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

Hatin. . 
)) 

Mükerrem 

(\ 

Hatim mahkeme batkatibi 

Nureddin 
Deveci Hüseyin 

Bedri Hasan , 
Emine 
Müderria M. Hilmi 
Kösatlıda Ayıe 
Meçhul 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) , 
)) 

1) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Hatice 
Mehmet 
Kaymakam Sail 

~~·.t·· 
.~... oı·· . ~~kiiıı·~ ... Kozveren köyünden Meçhul 
~1 u oaıu 
~trdtrdereai ın''h d' . tı. tn k" u en ıaı .Kendisi 

e~~ı r~ oylij >> 
~: &eden ,, 

~~ lt~ 
~~ ~~~ b~ıi M 
'il~ • li\i.__ lttt . ehmet oğlu ŞükrU, 

~li, li~in :;cıler köyünden Safiye, 
~ ıq~r "-tt 0!1u Haaan Ali 
~,~ l~ OiJ\1 ~u lanıail onbaıi, Hatık 

""'him 
0 
~•a, Hat oğlu Mustafa, 

"tdid· &lu Mustafa 
~ı l)e 
-, ll ınahallesinden Aaım 

)) 

)) 

)) 

Ol 

J) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1) 

J) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

Çanakkale Şubeai 

Merkez Müd. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) )) 

Adana Şubeai 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Gülnar Sandıii 
laparta Şubeti 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Kastamonu Şubesi 
)) 

l) 

)) 

)) 

)) 

)) 

n 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

n 

. )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

n 
)) 

)) 

>> 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)> , 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) )) . 
Man~a Şubesi '-

Maniaa Şubesi 
Medtözü Sandıği 

Bergama Şubesi 
Kaatamonu Şubesi 
Kastamonu Şubeaf 
Söğüt Sandığı 

Medtözü Sandıli 

Malatya Şubeal 
)) )) 

» )) 
Düzçe Sand•iı 

» » 

• » 
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25/ 2/936 ,, 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

26/ 2/93«1 
· 9/ 3/936 

)) 

)) 

)) 

. )) 

)) 

27/ 3/936 
)) 

)) 

)) 

)) 

2/ 4/936 
14/ 4/936 

)) 

)) 

)) 

)) 

4/939 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

6/ 5/936 
)) 

'Jl 5/936 

)) '--
t9/ 5/936 

)) 

8/ 6/936 

6/ 6/936 

17/ 6/936 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 

6,52 

7,34 
7,91 

ıt,48 

6,36 

5,95 
16,27 
5,82 
9,35 

8,35 

6,11 

6,36 
1,44 

11,82 
2,-
8,10 

158,31 

8,70 
10,-
2,27 
1,46 
1,87 
ı,-

4,40 
1,24 

194,21 
5,-
6,10 
2,-

15,-
2,50 
4,50 
7,50 
3,50 
9,50 
0,36 
4,50 
1,50 
3,50 
7,50 
4,50 
9,50 
4,50 
4,50 
5,50 
9,50 
4,50 
9,50 
1,30 
9,50 
2,50 
0,45 

12,95 

37,44 
0,90 

13,50 
1,277,21 

47,93 

65,-
11,82 
10,-
9,78 

19,78 

2,03 

Sayfa ll 

Içtimal bir dert 
( Baştarafı 6 ncı sayfada ) 

- Epi oldu. 
- Ne yaptın İstanbula gelince'. 
- Çok üşüdüm. 
-Sonra? 
- Ağlamağa başladım. 

-Sonra? 
- Elime biri bir kağıt verdi! 
-Kim verdi? 
-Bir adam! 
- Ne yaptın o kağıdı. 
- Aldım. Göstere göstere leblebici-

lere vardım. Leblebicilerde bir han 
var. Orda yattım. Gece de on kuruş is
tediler. Dört, beş gece verdim. Sonra 
veremedim. Kovdular. 

- Buraya nasıl geldin? 

* Sırtı çuvallı çocuk bu sua1ime doğru 
bir başkasının ağzından, sırtı çuvallı ço 
dürüst cevap veremedi. İşte hadise~i 
cuğu kapısının dibinde yarı donmuş bu 
larak evine alan Bayan Nesimenin ağ 
zından dinleyeceksin:z: 

- Sabahleyin hava fena halde boz· 
rnuştu. Dondurucu bir tipi ortalığı ka· 
sıp kavuruyordu. Çocuklarımı mektebe 
göndermek için hazırlıyordurn. Bir ara 
lık kulağıma uzun inlemeler ve titrek 
hıçkırıklar geldi. Pencereden baktım. 
Küçük bir çocuk kapının zilini çalma 
ğa uğraşıyor-du. Sırtında tek bir min 
tan vardı. Yarı çıplaktı. 

Hemen kapıyı açtım. İçeri aldım. Bir 
şeyler yedirdim, birşeyler giydirdirn. 
Hikayesini dinledikten sonra doğru A
lemdar polis karakoluna götürdüm. 

Oradan bana: 
- Bu vaziyet btzi alakadar etmez, 

belediyeye falan müracaat edin! dedi
ler. 

Dönerken çocuk esirgeme ı kurumu
nun levhası gözüme ilişti. Hemen içeri 
girdim. Fakat orada da bu vaziyete bir 
çare bulunamadı. Kurumda bulunan 
zevat hadise karşısında fevka-lade mü· 
teessirdiler. Fakat nizamnamelerine 
,nazaran bu çocuğa yardım etmelerine 
imkan yoktu. 

Bana sade kimsesizler yurdanun ad
resini verdiler. Yeşildirek karakoluna 
müracaat ettim. Çocuğu kimsesizler 
yurduna göndermek üzere alıkoydular. 

Benim kocam doktorcur. Bu zavallı 
yavruya belki bir yardımımız dokuna
bilirdi. Bu bakımdan hakkında esaslı 
bir tahkikat yapılmasını, eğer anlattı -
ğı hikaye doğru ise, yani herhangi kötü 
bir işe alet olmıyacak vaziyette bulu
nuyorsa, hatta on, on beş gün evimde 
yatırır, yedirir ve münasip bir yere yer 
leştirrneğe çalışırdık. 

Halbuki bu şekilde bir tahkikat yap
tırmak imkanı da yokmuş sanırım!! 

o * Işte sırtı çuvallı çocuğun hikayesi 
burada bitiyor. 

Belediyenin Yeşildirekteki kimsesiz
ler yurdu, sade kış günleri açıkmış. Bu 
rada yersiz, yurtsuz insanlara yemek 
verilmiyor. Sade bir soba yakılıyar -
mwı. Akşam gelip sabah gitmek mec 
buri imiş. Ve her gelene ertesi gün için: 

_ Kendine bir yer bul! demek adet· 

miş. 
. Bu yurt g~eleri 60 - 70 kişiyi barın 
dırıyormuş. Içlerinde on on beş tane 
çocuk, bir sürü kadın da varmış . 

* . İzmitin bir köyünden İstanbul kışı-
nın karları arasına atılmış ~u yavru bu 
rada ne yapabilir? 

Polis kendisine vaki olan böyle bir 
müracaatı nasıl olur da bana ait değil· 
dir diye reddeder? 

Ve hele memleket çocuklarına çok 
büyük iyilikler yaptığı muhakkak o • 
lan Çocuk esirgeme kurumu böyle bir 
vaziyet karşısında kollarını bağiaya • 
rak nizamnameden ne şekilde bahsede 
bilir? 

Bütün bu suallerimizin yarın cevap 
larını alacağımıza ve bu cevaplarda fa 
lan ve filAn nizamnnmelere göre çok 
haklı hareket edildiğini öğreneceğimize 
hiç şüphe etmiyorum. 

Fakat gönül, kocaman bir polis teşki
lAtiyle koskocaman bir çocuk esirgeme 
kurumunun bu kabil sosyal hadiseler 
karşısında son derece sür'atli ve son 
derece kat'i çareler yaratmasım bekli
yor. 

( 

Vatandaşların biribirierine kar~ı gös 
terecekleri merhamet ve şefakat ne ka 
dar büyük olnrsa olsun yardımda·. 

Onun için, içtimai bir dert olmayı 

çoktan aşmış bulunan bu hale bir çare, 
fakat çok acil bir çare istiyoruz. Yoksa 
t;hepimiz birimiz için ~> vecizesi, bizi u
tandıracak acı bir vesika olur. K. T. 
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Kimin narnma yatmlchğı 

Adı Adresi ve Hüviyeti 

Hüseyin Osmancak Reji memuru Meçhul 
lzmir lerası İzmir Çe,me lcra Daireti 
İzmir Askerlik Ş. lzmir Çe,me jandarma kumaacianı Şa • 

hi n 
Alt Reis 
Hasan 
Hacı Mehmet 
ll yas 
Hatice 

.. 
• 
Ulvi 
'ömer Faru 
:Ra, it 
1. Hakkı 
Hüseyin 

Mehmet Ali 
M. Hayri 
M. Hayri 
'Sad i 
·M . Ali 
Ömer Faruk 
Şemscddin 

Kartal Sandığın • 
dan d v 'r 
M. İh ... n 

~t-l ek 
Zinet 

.. 
a 

. Yalo .. ''l 
'Saıı~·:ı 

· Fat - ıı. 

Fetl..i 
Han·ı 

Cal:.it 
Ki.;nil 

.&.l.'ne 

fzzet 
Yahya 
Emine 
Aliye 

Mary o 
)) 

)) 

» 
)) . )) 

Tayfuı 

lbrahi111 

Ey tam 

Cavit Ulri 
~vit Ulvi 
•Nedim Şükrii 
Süleyman 
Riza 
O aman 
Salih 
A'bdiirrahman 
larnail Raaim 
lamall Aaım 
Hacı Mehmet 

! Pakize 
Abdürrahmaı 

Ahmet 
Ahmet 
lama il 
Salihad di; 
ıuet 
Ulvi 
Ahmet 

Ham di 

HacıKimil 

Ha ~an 
Harndi 
Hakkı 

Ziya 

Zeliha 

Hasan Bayraktar oilu Keadisi 
Sandüz k.arydi Y a:kup oğlu >> 

K.uabadaıı Şeyh oilu >> 

Tütüncü oğlu » 
Oaküdar Yeniçeıme benderli Kendisi 
Mescit mahallesi No. 13 
Sehzadebatı lmaret eokak No. 14 · » 
Pendik i1tuyon müdürü » 
Cubulduda araba tamircisi » 
Meçhul » 
Örnerli kazall l nci daire tahsil· >> 

d arı 
Meçhul 
Jatanbulda tiiccardaıı 
1stanbulda tiiccardan 
Meçhul 

)) 

)) , 

Süleymaniye Hocahamza mahal -
lesi 1 nci lzzet B. sokak 
Bebek Köçe oğlu yalıaı 
Bebek Köçe oğlu yahaı 
Meçhul 
Sirkeci Karadeniz oteli Ihrahim 
oğlu 

Meçhul 
Emniyet Sa.ndıiı memarlarınLa 
Aklıkoyu'n. köyünden 
Sirkeci Oama.niye otelinde tüccar 
Meçhul 

)) 

.,, 
)) 

)) 

Erenköy Sahrayieedit Dr. Gene • 
ral Ali Hane.i 
Meçhul ' 

)) 

)) 

)) 

.. 
:J) , 

Patamaadın mektebi ambar me
muru 
Meçhul 

» 
)) 

• 
1) 

1) 

• ,. 
)) 

)) 

» 

• .. 
• ,. 
)) 

)) 

• 
» 

• 
)) 

Zeytin Zadeler namına 
Meçhul 

• 
» 

Mahmutpap Suhulet otelinde 

Ankara Maailatura tüccarı 
Kadıköy Aabadem Şurayi Dev • 
let ilzaeuMIIıil Hü· ;iıı evinde 
B ip 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

. )) 

Kartal -sandığı 

Kendisi 

)) 

)) 

ı.) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Ihrahim 
Kendisi 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Kendisi 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

,. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) , 
» 
)) 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Hangi Ş. veya Saııdığma 
Y atırıldıjt 

G. Antep Şubeai 
Çeıme Sandığı 

Çeıme Sandıiı 

. 
, Sinop Sandıiı 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

latanbul Şubeai 

)) )) 

n » 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

» » 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Merkez Müdürlüğü 
1 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Istanbul Şube•• 
)) )) 

,. )) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

latanbul Şubesi 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

,. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) . 
Siia Sandıii ..,....._ 
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Tarihi 
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2/ 4/935 
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)) 

3/ 3/93fr 
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)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

10/ 8/936 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

16/10/936 
)) 

3/12/936 

)) 

)) 

)) 

J/ 3/936 
5/12/936 

)) 

)) 

)) 

)) 

30/ 7/935 

2/ 4/935 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

.,, 7/936 

Miktan 
T.L 
4,-
9,48 
6,07 

0,76 
1~75 
0,38 
2,-

80,-

58,-
1,25 

12,-

20,-
50-

4,50 
84,-
42,-

200,-
43,-
10,-
3,-

6,18 

0,16 

0,68 
1,36 
4,-
2,80 

26,31 

13,41 
0,99 
3,49 
0,32 

12,-
8,-

} 1,50 
12,-

9,10 
1,80 

59,24 
43,77 
51,15 
36,13 
28,39 
28,07 
5,-

20,-

9,-
15,-
15,-
32,50 
12,-
1-2,-
8,50 

13,50 
10,-
15,60 
14,50 
12,-
10,-

9,60 
2,40 

48,-
7,20 
9,

'34,-
5,-
5,-

600,-
20,-
15,-
10,-
36,-
1,-

1,-

3,-

zamanlar 
na hediye~ tıtl 
görmemezlil' ·rol 

Ben artık kl·ıe 
s·z bl 

m~~t~~· v~~ ~ 
munuzu . 

: .. c:iııiJ. ham etrn~ .. 
tü söylüyor, }liG 

giliın için: __.~~ 
-N~~ 

ismetini ~.tUt· 
eli gitti.~ 

U muıni ef!t;ııft 



~ 
(Ba~taralı 14 uacü saylada) 

"-uaa )atırıldıiı 
Türkiye Ziraat Bankasının Tevdiatı 

Adreai ve Hüviyeti 
8. --- --------.... ---

Kendisi 
)) 

» )) 
s » 
•nısuııda S "J - 1 

Yatıran 

Hanaı Ş. veya Sandıiııaa 
Ya tır ı ldıiı 

Biga Sandığı 
)) )) 

)) )) 

Bankamıza teYdil 
Tarihi 

30/7/936 
)) 

)) 

17/ 8/936 

Miktarı 

T. L 
1,50 
1,-
1,-
3,-

Sayfa 

ISKI 

ISTiL EŞYr 
AMA TÖRLERİNL 

15 İkinei Kanun 1931 
itibaren İstiklil cadde_ 

15 

Jıaebo . u eyman og u » 
11..t lu Kurede Kamil oğlu >> 

G. Antepte jandarma kumandAnı 

Sungurlu Sandıiı 
Sunaurlu Sandıiı 
G. Antep Sandığı 

)) 15,25 
7,80 

479 No. (Eski Bayden 
fazasında) teşhir e tm 
olduğumuz eşyalan kat'i su 
rette elden çık.armak ve 
mezkur mahalli kapataca -
ğımızdan sayın • müşteri -
lerimizin nazarı dikkatleri
ni celbederiz. 

,. 
r~Uada ~ehremini kızı 
~1\'Jilj .___ n Serhantah lcöyünden Ali 
~oğlu 

t.1eçhul 

-
Meçhul 
talcitehı·rde 
&tyiai emir zabiti 

l(oçunı ... 
Ç oglu Çankırıda 
ankırıda Ali oğlu 

>ı Akgül oğlu 
ıı Bezci oğlu 
>ı Dereli oğlu 
ıı Kunduracı 
11 Gürcü oğlu 
>ı Iğdır oğlu 

>> Yunus oğlu 
>ı Yunus oğlu 

O aman 

t 11 Subaşı oğlu 

11 
t~urunıda Mevki müstahkem 1 

.. cıl lllakineli bölüğünde Satır o • 
lU ları d 1:: n an Mustafa oğlu 
a;zururnda Kars kapısında 2 nci 
ayın 2 n · b 2 · b"l" iii d cı ta urun ncı o u • 

Ç n e Abdullah oğlu 
N arıarnbamn Çay mahallesinden 

e9et Ef "'1 M · og u mahdumu 
aniaa Al b . d H ay ey mahallesın e 

M ar~utlu Mehmet oğlu 
anıaa H" d' uareva mahallesinde E-
~ ~a)jJ oğlu , 

Bay Bekir 
Bay Besim 

Kendisi 

Meçhul 
G. Antep tahrirat müdür vekili 

Ali 
Meçhul 

)) 

Meçhul 

)) 

)) 

G. Antep Şubesi 

Sandıkh Sandıia 

Mardin Sandıiı 
Merkez Müdürlüiii 

)) )) 

Sungurlu Sandıiı 

Merkez MüdürlüiO 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) )) 

Çartarnbanın lrmaksırtı karyesin· Çartamba Sandıiı 
den Halil oğlu Şevki 

Narnazlı köyünden Çakmır oilu 

Süleyman 

Kendisi 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) )) 

Manisa Şubesi 

)) )) 

)) )) 

)) 

18/ 8/938 
22/ 8/938 

26/ 8/938 
9/ 9/938 

'J:J/ 9/938 
19/10/936 

19/10/936 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

23/10/936 

)) 

)) 

6/11/936 

)) 

)) 

29,25 

9,80 

6,34 
2,-

8,-
3,50 

13,-
2,-
1,-
1,-
5,-
2,-

10,-
2,-

20,-
19,50 
3,-
9,49 

4,49 

4,49 

39,08 

6,92 

6,04 

DİREKTÖRLÜK 

tc;tanbut ikinci mas memurıutund:uı : 

1\lünis Tahtakalede l}ekerci :\luharrem 

n Bürhanettinin tasfiy~ edilecek malı olnıa

dılından iflfı ııı knl):uımasına mahl;enıe.:e 

karar •erilnıiş olduğu ilin olunur. (295i4) 

BANI<. 
Tesis tarihi 1688 

• İdare merl{ezi: 
İstanbui (Galata) 

Türkiyedeki ıubeleri: 

I 

İstanbul, (Galata, Yen!c.ımi); 
İzmir, Mero;in. 
Adana bi.irosu 
Yunaniatandaki fubeleri 

ScHinik, Atina, Pıre. 

Her nevi banka muanıc'~tı 
İstanbul ··e Galata şubeleı •. de 

:ralık kasalar 

,~--------------~::, ~ 
DOYÇE LEVANT LİNYE 
G. l\'1. B. ll. HAMBURG 

Done LcYant Llııye Hambmg A. 
O. Jhımhıırg, All.ıs Levant Lınye 

A. G. Bremen oaı:••ada Tatar köyünden Battal 

Mt.niaad A Hamburg, Brenı, Anvcrs, Jst" tlı\11 
a laybey mahallesi A • >> 12,ı ı 1 

ve Bahr.sıyııh ımı ıı-dıt azimet ve )) )) )) 

te.p y_,_ M . cuc:up oğlu avdcl muntuzanı postaları 
M 111'&ada Hacı Yahya maballeai » 9,90 lstunlıulda bekıeııen VHpuı·ı r. 

Otah Mehf "'1 '1' d ı og u Manhm vttnuru :.5 K.!Eaniye d '~nı . .. •ını. ı 1"" N >> 9,44 Mılos vnpuı:u '1.7 K.:;aniye dı bn.ı 
ura h k.. .. 1 \ 29,44 N oyunden smail oğlu » Burgaz Vsrııa l\l;stcnce iç n li-

,.urah köyünden , 29,44 nıaııın'ıızılıtn iuu-eket edEt~k 
l"fllltd' Suıta •nde Sıhhiye Çavu§U Hamzanın Hasan 9,50 vapurhr 
t.i Ilahmet Kapıağası Mahmut- Kendisi 8,60 Maııis ı vııpuru :.f> K.saniye doğru. 
Ji·a lllahailesi Arahacılar kıtluı YakıntiR ~{amburg, Hrem, Anvers 

•sar So. 3I ve Ruterdnm limnnlnn ı~·ın 
t.1ahın • hurt•kct edecek vapurhtr 
lti Utpata Mensene sokak Şev· )) n » >> 4,25 Upari vapuru 23 - 24 K.~ niye 

ftb~ konak Eyüpsultan tite -'"' do~ru 
a_bç aaı sahibi mühendis Cutaııia vapum 2i - 28 K.sııniye 
~lt ekapı Cermanya Han 13-15 » >> ,, 4,- dogru 
1'1\~h Yıldız Mensucat Şirketi Faıll\ tnfs"Ult için G~tlata'dn Ova-
Ş haaı kimynn lıımmdn Doyçe Lt:vHrıt 
eLit Yüzbatı ,, Ankara Şubesi 26/12/936 ı9,49 Lin\ e vııpur accııtıt .. ı~ma mOructtıil. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~efon: 447(~447~1 

)) )) )) 

Elaziz Şubesi 21/11/936 
)) )) 

)) 

)) )) )) 

Seyditehir Sandıiı 26/11/936 

Istanbul Şubesi 23/12/936 

Müdürlüğünden: Dahiliye V ekiletinden : 
~~ ltiJo .__ ı - V ekiletin ı 936 mali yılı mahrukat Ihtiyacı için 350 ton aörni kok 

Dr. A.K. KUT.~L 
~ aalın vakum yağı (Otomobil) 
S&: >> (Di el · · ) (Tur" k antruiti) kömürünün mübaJaua b-1. zarfla ekaikmeye konmut· ~ )) )) )) z ıçın .,... 
· )) M' tur ' » ~~» . "~ :bıı oıiktarı yazılı üç kalem malzeme tarlname.i muci- 2 - Eksiitme 1/211937 pazuteai aünü saat 15.30 da Ankarada Yeni-

S/n/ •c:aktır. tehirde Vekilet binaamcla toplanacak utmalma komisyonunca yapıla-

~' 'tQii~7 larihinc rastlıyan Cuma CÜJIÜ saat ı5 de Kaba- caktır. 
. " Yaat fubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 3- Muhammen bedel (10.500) liradır. 
l.t.a.ı... . . laaraa~ olarak her gün aözü geçen tubeden alınabi- 4- Muvakbt teminat (787 lira SO) kuruttur. 
'~ 5 - lateldilerin bu baptaki f&rlnameyi vekilet levazım bürosundan al-

~rhk ı' • t • ed'l .. tt ot 7 5 .. 1 lA ___ .Lo. adı çın ayın ı en aun 'f'e ua e 70 , guven- ma arı &ZUJIUU• 

~eçen komisyona gelmeleri ilin olunur. (454) 6 - Istektilerin 1/2/ı937 günü aat ı4.30 a kadar teklif mektuplaranı 
satınalma komisyonu reisliğine vermeleri •• makbuz almalan icap eder. 

** -~~ ~~ 7 - PCMta ile göuoc:riıecek teklif mektuplannın yukarıda yazılı saatte 

~ ~~-obııak fUlile (1250) adet büyük ve (150) reialije eelmit bulunması f&l'ltır. PCMtada olacak gecikmeler muteber de-
l.;~ ll~ satın alınacaktır.. iildir. (94) (306) 
'-~ l'~ ttı? tarihine raatlıyaıı Çarpmba günii saat ll 
L. "' iL.yaat tube.mdeiQ abm komisyonunda yapı· 

~ ........ oluak her cün ııözü pçen ,ubeden alına• 
tahtası •e 433.98 metre mik' abı kazık •e ceraıilik çam d ilmeti pazarlıkl• 
satm almacaktır. 

2 _ pazarlık 1:11 ı /937 taribine ruthyaa çartamba günü aaat 15 de 

Kttraköy, Topçular 33 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs . 

• 

ISTANBUL -Ilan fiatları 
_ Gazetenin esaa yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santim) •· 
sayılır. r· 

ı - Sahifesine göre bir un tim ila n 
fiatı ,unlardır: 

SaN!e : 1 - til k•ru, ı 
• :Z-ıst • . : ·-- ~ 
• : t- lM • 1 

Dl~er yerler : - • • 
Son .,ahtfe : - • • 

1 

- l Kabatafla (.e'f'UUD ve mübayaat tubesindeki abm komisyonunda yapıla-
caktır. 3 - Bir santirnde vasatı (8 J keli· '~ için tayin edilen gün ve saatte o/o 7,5 gü • ''-.&eç: k:isyono aelmeleri llin olunur. (241) 

• ınuhtelif eb'adda 540.60 metre mik'abı çam 

3 _ ş.ıtnameler parasız olarak her gün aözü geçen ,ubeden alınabi1ir. ı me vardır. 

4 
_ Istekiiierin pazarlık için tayin edilen gün ve natte % 7,5 güven- 4 - İnce ve kalın yazılar tutacak-

me ,....... birlikte ada ~~ Jromi~Jona aeJmeleri iJau olunur. «192)) i=---)6_r_ı_y_e.re•g•ö•r•e,_s_an•t•iml_e_Ö_l..;.çü_l_fı_r . .,: 



, 
MüthiŞ· ıstırablardan 
kadar derin sükiin 

Ancak .... ~ ~--~ 

sonra bu 
·ve rahat 

Kullanarak kazanılabilir ! 

GRiPiN 
Diş, bat, mafsal, 
romatizma, si· 
nir ve adalo 
ağrılan da da
hil olmak üze
re bütün ısbrab
ları derhal ge
çirmekle, hara· 
reti düşürüp 
nezle, grip vo 
bronşiti izale 
etmekle haklı 
bir şöhret ka
zanmışhr. 12 sa· 
ntte 3 tane ala· 
bilirsiniz. 

Gri pin i tercih ediniz ! 

.S O N PO.$TA 

~~ • YuW - Mercimek • Buiday • lnnik - Patatea - Mım- Arpa -

lle 

(.,~,~.klaı ınızı besleyiniz ve büyütün ÜZ• 
Hasan özlü unları nefuetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyeıı ./_ 

Çocuklarınıza yediriniz. Istediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yedirinİ%· 
risi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul. kanlı, canlı olurlar· 
Çabuk dif çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLÜ UNLARILE yapılan 
baların ve tatlıların ve pürelerin ve yemekierin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ 
sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden aakınınız. Başka marka 
aldanmayınız. H A S AN M A R K A S I N A D 1 K K A T . Bütün eczaneler ve Ba 

HASAN DEPOSU: Istanbul, Ankara, Beyoğ~u, Beşiktaş, 

Londra, Paris ve Nev - York, Berlin'de güzellik enstitülerinden. j 

ile taltif edilmiş olup beynelmilel sergilerin altın madalvelerıll 

Esmer, sarışın, kumrıtl, her tip için muvafıktır. GllzeJlik ve cazlbeyi arttırır. 
Buruşukluklan, çil ve lekeleri kat'iyyen izale eder. Memleketimizin en kib:ır 
mahfillerinin kullaııctıkhın Bulsamin k.remleridir. 

4 Nev'i vard1r. 
ı · Krem BalsamiD yatsız beyaz gfladtlz Içi" 
2 • Krem Balsamln yatıı pembe gece lçla 
3 • Krem Baısamın Acı Badem gfbıd z lçla 
4 • Krem Ba:~aaıa Acı Badem gece Için 
Balsarnin krcmindeki lıassa hıçbir kremde yoktur. Bıılsnmin maddesi me

sameleri kapatan, cildi gençleştirdrek beyaz, yumuşak, ıııat ve nermin l.ıJan 
besleyici bir cevberdir. 

INGiLiZ KA ZUK ECZA fESI 
BEYOGLU - lSTANBUL 

• : " ~ f • t.. . 1 . . 

D i K K A T 1 "'! A 
Me~ h ur 

DAY MO 
Pil ve fenerlerini 

kullana lar, 
satlCIIardan israrla 

DAYMON 
AMPULUNU 

isteınektedirler. Zira DA YMON anıpullım çok dayanıklıdır ve çok parlak 
ziya verirler. BUtUn dUkkftniardtt satılır. 

Bayındır Belediyesinden: 
75 Lira maaşit Urayımız Fen Memurluğu rnünh~l ' ir. Talip olanların 

evrakı müsbi1ele ile Bayındır Belediyesine rniiracaatlan. 
"210, "462, 

BUTÜN DÜNYA 
• 

tıraş b1çakiarım ku~lanıyor 
s i z d e a l ı n ı z. 

POKER PLAY 
marka s: na dikkat ediniz. 

Dr. F E YZi A HMED Son Po ata Matbaa • • 

CiJd ve z.llhrevi hRstıdıklar rnntnhussısı Ne~riyl\l MUdlirU : Selim Ragıp EMKÇ 

Istanbul ·A nkar a caddesi 43 
Paliımlaıı uıuıda berıüıı IAbahtan a~.aın• h•!ar. 

{ 
A. Ekrem UŞAKLIOtt. 

S~IPi..ERia S. RM(Clp EMJc~Ç 
~' u ~ •.• .. • '1 

R u.MA't'ıZMA 
LUMBAGO 
slYATIK 

ağrıları T E S K l-N 
ve izale eder. 

Ha r eczanede areyan1z 

..---•,. Doktor 

lbrahim Zatl Oget 
Belediye karşısında, Plyerlotl 
caddesinde 21 numarada herran 
~leden aonra bastalarım kabuJ 

~---· eder. -----

Osranı j~/ a11ı 

binde aydaı/ık 

halunıen ile ve 

.fiyatı J 'at ile 
Bu suretle fıer 

·r 
ucuza nut !olalı bı 
tenıinatı veribrıil 
Dikiş di/,·erhelll 

bir anıpul kıı11°'" 
ler nıuhaJaza 

altıpulleri 15, 25, 40, 6.>. ıoo, 
ve 150 Delaalrnmmlilatir. 


